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UCHWADA Nr XLVIII/339/09 RADY GMINY DUSZNIKI

z	dnia	29	wrze[nia	2009	r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dziaEalno[ci gospodarczej 
obejmującego dziaEkę o numerze ewidencyjnym 3 w Podrzewiu

Na	podstawie	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	
2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzen-

nym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	ze	zmianami),	w	
związku	z	UchwaEą	Nr	XVIII-99/04	Rady	Gminy	Dusz-
niki	z	dnia	24	marca	2004	r.	oraz	UchwaEą	Nr	III/14/06	
Rady	Gminy	Duszniki	z	dnia	21	grudnia	2006	r.,	Rada	
Gminy	uchwala,	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy wstępne

§1.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
1)	zaEącznik	Nr	1	｠	czę[ć	graficzna,	opracowana	

na	mapie	zasadniczej	w	skali	1:1000,	zwana	
dalej	rysunkiem	miejscowego	planu;

2)	zaEącznik	Nr	2	｠	Rozstrzygnięcie	Rady	Gminy	
Duszniki	dotyczące	sposobu	rozpatrzenia	uwag	
do	projektu	miejscowego	planu;

3)	zaEącznik	Nr	3	｠	Rozstrzygnięcie	Rady	Gminy	
Duszniki	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapisanych	 w	
miejscowym	 planie,	 inwestycji	 z	 zakresu	 in-

frastruktury	 technicznej	 nalerących	 do	 zadaG	
wEasnych	gminy,	oraz	o	zasadach	ich	finanso-

wania,	zgodnie	z	przepisami	o	finansach	pub-

licznych.
§2.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodarowa-

nia	przestrzennego	terenów	dziaEalno[ci	gospodarczej	
w	Podrzewiu	obejmujący	dziaEkę	o	numerze	ewidencyj-
nym	3,	zwany	dalej	miejscowym	planem,	po	stwierdze-
niu	jego	zgodno[ci	ze	Studium	uwarunkowaG	i	kierun-

ków	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Duszniki,	
uchwalonym	uchwaEą	Nr	XIV/59/95	Rady	Gminy	Dusz-
niki	z	dnia	8	listopada	1995	r.,	zmiany	wprowadzone	
UchwaEami	Nr	X-50/2003	z	dnia	2	 lipca	2003	r.,	Nr	
XLII-217/05	z	dnia	30	grudnia	2005	r.,	Nr	LIII-278/06	
z	dnia	27	wrze[nia	2006	r.	i	Nr	XXIX/172/08	z	dnia	24	
czerwca	2008	r.

2.	 Miejscowy	 plan	 obowiązuje	 na	 obszarze	 o	 po-

wierzchni	9,48	ha.
3.	 Granice	 obszaru	 objętego	 miejscowym	 planem	

okre[la	rysunek	miejscowego	planu.
4.	 Rozstrzyga	 się	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	 do	

projektu	miejscowego	planu	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	2.
5.	Rozstrzyga	się	o	sposobie	realizacji,	zapisanych	w	

miejscowym	planie,	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej	nalerących	do	zadaG	wEasnych	gminy,	oraz	
o	zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	przepisami	o	
finansach	publicznych	｠	jak	w	zaEączniku	nr	3.

§3.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	 ｧnieprzekraczalnej	 linii	 zabudowyｦ	 ｠	 nalery	

przez	to	rozumieć	linię	wyznaczającą	najmniej-

szą	 dopuszczalną	 odlegEo[ć	 budynku	 od	 kra-

wędzi	jezdni	lub	linii	rozgraniczającej	drogi;
2)	 ｧsieciach	 i	 urządzeniach	 infrastruktury	 tech-

nicznejｦ	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	 zarówno	
sieci	 i	 urządzenia	 do	 transportu	 i	 dystrybucji	
mediów,	jak	i	urządzenia	typu	chodnik,	[cierka	
rowerowa,	rów	i	zatoka	autobusowa;

3)	 ｧfroncie	 dziaEkiｦ	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
granicę	dziaEki	przylegającą	do	drogi,	w	której	
zlokalizowano	zjazd	na	drogę,	a	przy	dziaEkach	
narornikowych	｠	krótszy	bok.

ROZDZIAD	II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach 
zagospodarowania

§4.1.	Okre[la	się	następujące	przeznaczenie	terenów:
1)	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	ma-

gazynów	oraz	zabudowy	usEugowej,	oznaczo-

ne	symbolem	P,U;
2)	 tereny	drogi	wewnętrznej,	oznaczone	symbo-

lem	KDW.
2.	 Symbole	 graficzne	 przeznaczenia	 terenów	 oraz	

przebieg	linii	rozgraniczających	tereny	o	rórnym	prze-

znaczeniu	 lub	 rórnych	 zasadach	 zagospodarowania	
okre[la	rysunek	miejscowego	planu.

ROZDZIAD	III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§5.	Przy	sytuowaniu	budynków	i	zagospodarowaniu	
terenu	nalery	uwzględnić	nieprzekraczalne	 linie	zabu-

dowy	okre[lone	w	stosunku	do	krawędzi	jezdni	drogi	
krajowej	nr	92	PoznaG-Pniewy,	linii	rozgraniczającej	te-

reny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	magazynów	
oraz	zabudowy	usEugowej	P,U	od	strony	drogi	powia-
towej	Buszewo	-	Podrzewie	i	linii	rozgraniczającej	drogę	
wewnętrzną	KDW.

§6.	Dopuszcza	się	sytuowanie	budynków	bezpo[red-

nio	przy	granicy	dziaEek	z	wyEączeniem	granic	wEadania	
nieruchomo[cią,	pod	warunkiem	zachowania	na	kardej	
z	dziaEek	okre[lonej	w	miejscowym	planie	powierzch-

ni	terenu	biologicznie	czynnej	i	powierzchni	zabudowy	
budynkami.

§7.	Zakazuje	się	lokalizacji	obiektów	tymczasowych	
z	 wyjątkiem	 obiektów	 niezbędnych	 przy	 budowie	 i	
wznoszonych	na	czas	budowy,	jako	jej	zaplecze	oraz	
na	czas	nie	dEurszy	nir	czas	trwania	budowy.
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§8.	Zakazuje	się	stosowania:
1)	ogrodzeG	peEnych;
2)	ogrodzeG	z	prefabrykowanych	elementów	be-

tonowych	lub	relbetowych;
3)	ogrodzeG	o	wysoko[ci	większej	nir	1,8	m.

ROZDZIAD	IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego

§9.	Budynki	zamieszkania	zbiorowego	mogą	być	zlo-

kalizowane	wyEącznie	na	dziaEkach,	na	których	będzie	
morliwe	zachowanie	dopuszczalnych	poziomów	haEa-

su,	 zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	 jak	dla	 terenów	
zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej	i	zamieszkania	
zbiorowego.

§10.1.	Lokalizowanie	budynków	z	pomieszczeniami	
na	staEy	pobyt	ludzi	w	obszarze	pomiędzy	nieprzekra-

czalną	linią	zabudowy,	ustaloną	od	strony	drogi	PoznaG	
-	Pniewy,	a	linią	wyznaczającą	odlegEo[ć	50	m	od	kra-

wędzi	jezdni	tej	drogi	-	w	przypadku	budynków	jedno-

kondygnacyjnych	oraz	｠	70	m	w	przypadku	budynków	
wielokondygnacyjnych,	wymaga	zastosowania	w	bu-

dynkach,	w	pomieszczeniach	przeznaczonych	na	staEy	
pobyt	 ludzi,	 rozwiązaG	 technicznych,	 zabezpieczają-

cych	ich	urytkowników	przed	emisją	czynników	szkod-

liwych	wynikających	z	sąsiedztwa	tej	drogi.
2.	Linie,	o	których	mowa	w	ust.	1,	okre[la	rysunek	

miejscowego	planu.

§11.	 Zakazuje	 się	 naruszania	 i	 zmiany	 istniejących	
stosunków	wodnych	w	gruncie	oraz	zmiany	naturalne-
go	kierunku	odpEywu	wody	opadowej	i	roztopowej.

§12.	Obiekty	nalery	podEączyć	do	gminnej	sieci	wo-

dociągowej;	 dopuszcza	 się	 zaopatrzenie	 zakEadów	 w	
wodę	stosując	indywidualne	rozwiązania,	w	tym	wEas-
ne	ujęcia	wody.

§13.1.	Zcieki	bytowe	nalery	odprowadzić	do	gmin-

nej	kanalizacji	sanitarnej.
2.	Zcieki	o	przekroczonych	normach	zanieczyszczeG	

nalery	wstępnie	podczyszczać	w	indywidualnych	pod-

czyszczalniach	 [cieków	 technologicznych	 przed	 ich	
wprowadzeniem	 do	 gminnego	 systemu	 kanalizacji,	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi	w	tym	zakresie.

3.	Zakazuje	się:
a)	 lokalizowania	 indywidualnych	 oczyszczalni	

[cieków,	z	wyjątkiem	podczyszczalni	[cieków	
technologicznych,

b)	 stosowania	 indywidualnych	 systemów	
oczyszczania	[cieków	polegających	na	ich	od-

prowadzaniu	do	gruntu.
4.	Do	czasu	wybudowania	sieci	kanalizacji	sanitarnej	

dopuszcza	się	z	zastrzereniem	ust.	2,	odprowadzanie	
[cieków	do	bezodpEywowych	zbiorników	na	[cieki	 i	
ich	okresowe	oprórnianie	przez	koncesjonowane	 fir-
my	z	dowozem	do	punktów	zlewczych	oczyszczalni	
[cieków.

§14.1.	Wody	opadowe	i	roztopowe	z	terenów	dziaEek	
nalery	zagospodarowywać	w	sposób	nie	powodujący	
zalewania	 terenów	sąsiednich,	 stosując	 indywidualne	
rozwiązania.

2.	Zcieki	w	postaci	wód	opadowych	lub	roztopowych	
z	terenów	utwardzonych	nalery	zagospodarowywać	sto-

sując	indywidualne	rozwiązania,	na	zasadach	okre[lonych	
w	 przepisach	 odrębnych;	 o	 ile	 będzie	 taka	morliwo[ć,	
dopuszcza	 się	 ich	 odprowadzanie	 do	 kanalizacji	 desz-
czowej	pobudowanej	w	przylegEych	do	dziaEek	drogach.

3.	Zcieki	w	postaci	wód	opadowych	lub	roztopowych	
z	drogi	wewnętrznej	KDW	nalery	odprowadzać	do	sieci	
kanalizacji	 deszczowej;	dopuszcza	się	odprowadzanie	
[cieków	w	postaci	wód	opadowych	lub	roztopowych	z	
drogi	wewnętrznej	KDW	do	rowu	przydrornego	w	spo-

sób	nie	powodujący	pogorszenia	stanu	[rodowiska.

§15.1.	Zakazuje	się	stosowania	do	utwardzania	dro-

gi	wewnętrznej	materiaEów	pylących	i	wydzielających	
gaz	lub	mogących	wykazywać	radioaktywno[ć.

2.	Dopuszcza	się	budowę	 i	utwardzanie	dróg	wy-

Eącznie	z	jednoczesną	budową	systemu	odwodnienio-

wego	drogi.

§16.1.	 Energię	 do	 celów	 grzewczych	 nalery	 wy-

twarzać	 stosując	 paliwa	 charakteryzujące	 się	 niskimi	
wskapnikami	 emisji	 substancji	 do	 powietrza,	 takimi	
jak:	gaz,	oleje	opaEowe,	paliwa	staEe	oraz	alternatywne	
pródEa	energii.

2.	 Stosowane	 systemy	 grzewcze	 muszą	 speEniać	
standardy	energetyczno-ekologiczne	oraz	muszą	posia-
dać	znak	bezpieczeGstwa	ekologicznego.

§17.1.	Odpady	komunalne	nalery	gromadzić	w	po-

jemnikach	 i	odstawiać	po	 ich	wstępnej	segregacji	do	
punktów	 skEadowania	 odpadów,	 zgodnie	 z	 gminnym	
planem	gospodarki	odpadami.

2.	Odpady	niebezpieczne	nalery	zagospodarowywać	
na	zasadach	okre[lonych	w	przepisach	odrębnych.

3.	 Nadmiar	 mas	 ziemnych	 usuwanych	 albo	 prze-

mieszczanych	w	związku	z	budową	obiektów	nalery	
zagospodarowywać	na	miejscu,	pod	warunkiem,	re	ich	
zastosowanie	nie	spowoduje	przekroczeG	wymaganych	
standardów	jako[ci	gleby	i	ziemi,	o	których	mowa	w	
przepisach	odrębnych,	lub	wywozić	w	miejsce	wskaza-

ne	przez	wEa[ciwą	sEurbę	administracyjną.

§18.1.	WzdEur	granic	nieruchomo[ci,	z	pominięciem	
strefy	wjazdowej,	nalery	wydzielić	pas	gruntu	o	szero-

ko[ci	minimum	3	m	na	cele	nasadzeG	drzew	i	krzewów,	
z	czego	50%	stanowić	muszą	ro[liny	zimozielone.

2.	Pas	terenu,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	wlicza	się	do	
powierzchni	terenu	biologicznie	czynnej.

ROZDZIAD	V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§19.1.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	usta-
lenia	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	i	zabyt-
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ków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej.
2.	W	przypadku	odkrycia	podczas	prac	ziemnych	ma-

teriaEów	archeologicznych	nalery	postępować	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi.

ROZDZIAD	VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§20.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	wpro-

wadzenia	ustaleG	wynikających	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznych.

ROZDZIAD	VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów, i wskapniki 

intensywno[ci zabudowy

§21.1.	Okre[la	się	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	dla	
lokalizowanych	 budynków	 usytuowane	 w	 odlegEo[ci:

1)	od	zewnętrznej	krawędzi	 jezdni	drogi	PoznaG-
Pniewy	｠	25	m;

2)	 od	 linii	 rozgraniczającej	 tereny	 obiektów	 pro-

dukcyjnych,	 skEadów	 i	magazynów	od	 strony	
drogi	Buszewo	-	Podrzewie	｠	20	m;

3)	od	linii	rozgraniczającej	tereny	drogi	wewnętrz-
nej	KDW	｠	10	m.

2.	Dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 sieci	 i	 urządzeG	 in-

frastruktury	technicznej	pomiędzy	linią	rozgraniczającą	
dróg	i	linią	zabudowy.

3.	Usytuowanie	linii,	o	których	mowa	w	ust.	1,	okre-

[la	rysunek	miejscowego	planu.

§22.	Na	terenach	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	
magazynów	oraz	zabudowy	usEugowej	P,U:

1)	zakazuje	się	sytuowania	przedsięwzięć:
a)	będących	pródEem	emisji	czynników	szkodli-

wych	przekraczających	na	granicy	z	terenami	
chronionymi,	okre[lonymi	w	przepisach	odręb-

nych,	dopuszczalne	poziomy,
b)	stanowiących	pródEo	zanieczyszczeG	wód	pod-

ziemnych	podlegającego	ochronie,	na	zasadach	
okre[lonych	w	przepisach	odrębnych,	GEówne-

go	Zbiornika	Wód	Podziemnych	nr	145	Dolina	
Kopalna	 SzamotuEy-Duszniki	 oraz	 GEównego	
Zbiornika	Wód	Podziemnych	nr	146	Subzbior-
nik	 Jezioro	 BytyGskie	 ｠	 Wronki	 -	 Trzciel,

2)	dopuszcza	się	lokalizowanie	budynków	produk-

cyjnych,	skEadów	i	magazynów	oraz:
a)	budynków	usEugowych,	z	wyjątkiem	budyn-

ków	 usEug	 zdrowia,	 o[wiaty,	 wychowania,	
kultury	i	opieki	spoEecznej,

b)	budynków	zamieszkania	zbiorowego	związa-

nych	z	transportem,	takich	jak	motele	i	hotele,
c)	budynków	administracyjno-biurowych,
d)	z	zastrzereniem	pkt.	1	｠	stacji	paliw,	z	zakazem	

ich	obsEugi	komunikacyjnej	z	drogi	krajowej	nr	92,
e)	 z	 zastrzereniem	 pkt.	 1	 ｠	 stacji	 obsEugi	 po-

jazdów,	 parkingów	 i	 garary,	 obiektów	 tech-

nicznych	 i	 technologicznych	 związanych	 z	
prowadzoną	dziaEalno[cią,	stacji	transformato-

rowych	oraz	zbiorników	podziemnych	na	cele	
retencji	wody,	a	w	tym	zbiorniki	ppor.	i	wody	
deszczowej,

f)	budynków	handlowych	o	powierzchni	sprze-

dary	do	2000	m2,
g)	 terminali	 przeEadunkowych	oraz	 centrów	 lo-

gistycznych,
h)	spalarni	odpadów,
i)	rządzeG	nadawczych	i	telekomunikacyjnych;

3)	zakazuje	się:
a)	lokalizowania	budynków	wyrszych	nir	35	m	i	

budowli	wyrszych	nir	50	m,
b)	przeznaczania	na	cele	zabudowy	-	powierzchni	

większej	nir	80%	powierzchni	dziaEki,	a	w	tym	
na	cele	lokalizowania	budynków	-	powierzchni	
większej	nir	60%	powierzchni	dziaEek.

c)	wydzielania	dziaEek,	o	powierzchni	mniejszej	
nir	10000	m2	i	o	szeroko[ci	boku	mniejszej	nir	
40	m,	nie	 posiadających	bezpo[redniego	do-

stępu	do	drogi	KDW;	podane	wielko[ci	dziaEek	
i	szeroko[ci	ich	frontu	nie	dotyczą	wydzielania	
dziaEek	 na	 cele	 lokalizowania	 urządzeG	 infra-

struktury	technicznej,
d)	urządzania	bezpo[rednich	 zjazdów	na	drogę	

krajową	PoznaG-Pniewy;
4)	nakazuje	się:

a)	 przeznaczanie	 na	 cele	 powierzchni	 terenu	
biologicznie	 czynnej	 nie	 mniej	 nir	 20%	 po-

wierzchni	dziaEek,
b)	wyznaczenie	na	dziaEkach	miejsc	postojowych	

dla	samochodów	osobowych	w	liczbie	1	miej-
sce	na	4	osoby	mogące	jednocze[nie	przeby-

wać	na	terenie	zakEadu	oraz	dla	samochodów	
cięrarowych	i	sprzętu	jezdnego	-	stosownie	do	
prowadzonej	dziaEalno[ci;

5)	dopuszcza	się:
a)	 zapewnienie	 obsEugi	 komunikacyjnej	 tere-

nów:
-	z	drogi	wewnętrznej	KDW,	sytuując	nie	więcej	

nir	dwa	zjazdy	w	odlegEo[ci	nie	mniejszej	nir	
30	m,	od	skrzyrowania	tej	drogi	z	drogą	Lubo-

sina	 -	 Pniewy,	 licząc	 od	 linii	 rozgraniczającej	
drogi	Buszewo	-	Podrzewie	w	miejscu	skrzy-

rowania,
-	z	drogi	Lubosina-Pniewy	poprzez	jeden	zjazd	w	miej-

scu	oznaczonym	na	 rysunku	miejscowego	planu,
-	 wydzielenie	 innych	 nir	 okre[lono	 na	 rysun-

ku	 miejscowego	 planu	 dróg	 wewnętrznych,	
o	 szeroko[ci	 nie	 mniejszej	 nir	 10	 m,	 z	 tym,	
re	dopuszcza	się	wyEącznie	jedno	miejsce	ich	
wEączenia	w	drogę	wewnętrzną	KDW,	uzgod-

nione	z	jej	zarządcą	i	wykonane	na	warunkach	
przez	niego	okre[lonych,

b)	wykonywanie	kondygnacji	podziemnych,
c)	Eączenie	dziaEek,
d)	dowolne	formy	dachów	z	wyjątkiem	dachów	

stromych	o	kącie	nachylenia	poEaci	dachowych	
większym	nir	45°.
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§23.1.	Na	 terenach	drogi	wewnętrznej	KDW	zaka-

zuje	 się	 lokalizowania	obiektów	 innych	nir	 sEurących	
obsEudze	ruchu	drogowego	oraz	innych	nir	sieci	i	urzą-

dzenia	infrastruktury	technicznej.
2.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	KDW	w	liniach	rozgrani-

czających	wynoszącą	10	m.
3.	Dopuszcza	się	przeznaczenie	drogi,	o	której	mowa	

w	ust.	1,	na	cele	poszerzenia	przylegającej	do	niej	dro-

gi	zewnętrznego	ukEadu	komunikacyjnego,	poEoronego	
poza	obszarem	objętym	granicami	miejscowego	planu.

ROZDZIAD	VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-

stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

§24.	Nie	okre[la	się	terenów	i	obiektów	wymagają-
cych	ustalenia	granic	 i	sposobów	zagospodarowania,	
podlegających	ochronie,	ustalonych	na	podstawie	od-

rębnych	przepisów,	w	tym	terenów	górniczych,	a	takre	
nararonych	na	niebezpieczeGstwo	powodzi	oraz	zagro-

ronych	osuwaniem	się	mas	ziemnych.

ROZDZIAD	IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§25.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	ustale-
nia	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	podzia-

Eu	nieruchomo[ci	w	rozumieniu	przepisów	odrębnych.

ROZDZIAD	X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§26.	 Lokalizacja	 wszelkich	 obiektów	 o	 wysoko[ci	
równej	50	m	wymaga	zgEoszenia	przed	wydaniem	po-

zwolenia	na	budowę	wEa[ciwym	sEurbom	wojskowym.

§27.1.	Przy	lokalizowaniu	obiektów	nalery	uwzględ-

nić	występowanie	urządzeG	drenarskich.
2.	W	przypadku	kolizji	sytuowanych	obiektów	z	urzą-

dzeniami	drenarskimi	urządzenia	te	muszą	zostać	prze-

budowane	na	warunkach	i	w	uzgodnieniu	z	zarządcą	
sieci	drenarskiej.

ROZDZIAD	XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej

§28.	 Drogę	 wewnętrzną	 KDW	 nalery	 projektować	
Eącznie	z	odcinkiem	przylegającej	do	niej	drogi	poEoronej	
poza	obszarem	objętym	miejscowym	planem,	z	której	
tereny	są	obsEugiwane.

§29.1.	Dopuszcza	się	modernizację,	rozbudowę	i	bu-

dowę	systemów	infrastruktury	technicznej	na	zasadach	
okre[lonych	w	przepisach	odrębnych	oraz	na	zasadach	
nirej	okre[lonych.

2.	Nalery	zapewnić:
1)	 zaopatrzenie	 w	 wodę	 ｠	 poprzez	 rozbudowę	

wodociągu	gminnego	lub	z	wEasnego	ujęcia;
2)	odprowadzenie	[cieków	｠	poprzez	budowę	sie-

ci	kanalizacji	sanitarnej	lub	zgodnie	z	§	13;
3)	zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	｠	poprzez	

budowę	 sieci	 niskiego	 napięcia	 wyprowadzo-

nej	 ze	 stacji	 transformatorowej	 nasEupowej	
lub	kontenerowej,	 zlokalizowanej	 na	 terenach	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazy-

nów	oraz	zabudowy	usEugowej	P,U	lub	innych	
stacji,	zasilanych	w	ukEadzie	sieci	[redniego	na-

pięcia	15	kV;
4)	zaopatrzenie	w	gaz	｠	poprzez	budowę	sieci	gazowej;
5)	 Eączno[ć	 telekomunikacyjną	｠	poprzez	 rozwój	

sieci	telekomunikacyjnej.
3.	Sieci	 infrastruktury	technicznej	nalery	prowadzić	

jako	sieci	podziemne,	zachowując	pomiędzy	poszcze-
gólnymi	sieciami	wymagane	odlegEo[ci,	zgodnie	z	prze-

pisami	odrębnymi.
4.	Warunki	prowadzenia	sieci	w	liniach	rozgraniczają-

cych	dróg	okre[li	zarządca	drogi.
5.	 Dopuszcza	 się	 prowadzenie	 sieci	 infrastruktury	

technicznej	pomiędzy	liniami	rozgraniczającymi	dróg	a	
liniami	zabudowy.

6.	PodEączenie	obiektów	do	sieci	infrastruktury	tech-

nicznej	realizować	nalery	na	zasadach	okre[lonych	w	
przepisach	odrębnych.

7.	PodEączenia	sieci	wewnętrznych	do	zewnętrznych	
sieci	infrastruktury	technicznej	wykonywać	nalery	jako	
podEączenia	podziemne.

8.	Stacje	transformatorowe	nalery	sytuować	na	tere-
nach	 inwestora	zgEaszającego	zapotrzebowanie	mocy	
elektroenergetycznej	lub	na	wydzielonych	dziaEkach:

1)	o	powierzchni	nie	mniejszej	nir	80	m2;
2)	posiadających	dostęp	do	drogi	publicznej.

ROZDZIAD	XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i urytkowania terenów

§30.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	ustale-
nia	sposobu	i	terminu	ich	tymczasowego	zagospodaro-

wania,	urządzania	i	urytkowania.

ROZDZIAD	XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 

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

§31.	Okre[la	się	stawki	procentowe	w	wysoko[ci:	5%

ROZDZIAD	XIV
Przepisy koGcowe

§32.1.	Dla	terenów	uzyskano	zgodę	na	zmianę	prze-

znaczenia	gruntów	rolnych	stanowiących	urytki	rolne	
klasy	IVa	o	powierzchni	0,23	ha	i	gruntów	rolnych	sta-
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nowiących	urytki	rolne	klasy	IVb	o	powierzchni	6,5727	
ha	na	cele	nierolnicze	 i	niele[ne	｠	decyzją	MarszaEka	
Województwa	 Wielkopolskiego	 numer	 DR	 II	 6060-
104/07	z	dnia	17	stycznia	2008	roku.

2.	PozostaEe	grunty	rolne	stanowiące	urytki	rolne	kla-

sy	V	o	powierzchni	2,2	ha	i	klasy	VI	o	powierzchni	0,48	
ha	nie	wymagają	uzyskania	zgody	na	zmianę	przezna-

czenia	gruntów	rolnych	na	cele	nierolnicze	i	niele[ne.

§33.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	Gmi-
ny	Duszniki.

§34.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	od	
dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wojewódz-
twa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący	Rady
(-) Gracjan Skórnicki
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	Nr	XLVIII/339/09

Rady Gminy Duszniki

z	dnia	29	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	
UWAG	DO	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 marca	
2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzen-

nym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80	poz.	717,	z	pópn.	zm.)	
Rada	Gminy	Duszniki,	w	oparciu	o	o[wiadczenie	Wój-

ta	Gminy	Duszniki	w	sprawie	braku	uwag	do	projektu	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
terenów	dziaEalno[ci	gospodarczej	w	Podrzewiu,	obej-
mującego	dziaEkę	o	numerze	ewidencyjnym	3,	wyEoro-

nego	do	publicznego	wglądu	wraz	z	prognozą	oddzia-

Eywania	na	[rodowisko,	nie	rozstrzyga	o	sposobie	ich	
rozpatrzenia.

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XLVIII/339/09

Rady Gminy Duszniki

z	dnia	29	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	
ZAPISANYCH	W	MIEJSCOWYM	PLANIE,	

INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECH-

NICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	
GMINY,	ORAZ	ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA,	

ZGODNIE	Z	PRZEPISAMI	O	FINANSACH	
PUBLICZNYCH

Na	podstawie	art.	20	ust.	1	ustawy	z	27	marca	2003	
r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.
U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	z	pópn.	zm.),	art.	7	ust.	1	
pkt	2	i	3	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	
gminnym	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142	poz.	
1591,	z	pópn.	zm.)	i	art.	167	ust	2	pkt	1	ustawy	z	dnia	
30	czerwca	2005	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.	Nr	
249,	 poz.	2104,	 z	 pópn.	 zm.)	Rada	Gminy	Duszniki	
rozstrzyga,	co	następuje:

1.	 Sposób	 realizacji,	 zapisanych	w	miejscowym	
planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicznej	
nalerących	do	zadaG	wEasnych	gminy.

Do	zadaG	wEasnych	Gminy	nalery,	zgodnie	z	ustawą	o	
samorządzie	gminnym,	budowa	dróg,	sieci	kanalizacyj-

nej,	sieci	wodociągowej	i	o[wietlenia	ulic.	Uchwalenie	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzenne-
go,	który	wyznacza	nowe	tereny	do	zainwestowania,	
a	takre	okre[la	przebieg	nowych	dróg	i	infrastruktury	
technicznej,	powoduje	powstanie	 tego	obowiązku	na	
terenie	objętym	planem.	Gmina	jednakre,	z	uwagi	na	
ograniczone	[rodki	budretowe,	obowiązki	te	more	roz-
Eoryć	w	czasie.

W	 związku	 z	 uchwaleniem	miejscowego	 planu	 za-
gospodarowania	 przestrzennego	 terenów	 dziaEalno[ci	
gospodarczej	w	Podrzewiu,	obejmującego	dziaEkę	o	nu-

merze	ewidencyjnym	3,	nie	przewiduje	się	realizacji	in-

westycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej	sEurących	
zaspokajaniu	zbiorowych	potrzeb	mieszkaGców,	które	
nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	i	co	za	tym	idzie,	nie	po-

jawiają	się	obciąrenia	finansowe	dla	gminy	z	tego	tytuEu.
2.	 Zasady	 finansowanie	 zapisanych	 w	 miejsco-

wym	planie	inwestycji.
W	związku	z	tym,	re	uchwalenie	miejscowego	pla-

nu	nie	przewiduje	realizacji	inwestycji	z	zakresu	infra-

struktury	technicznej	nalerących	do	zadaG	wEasnych	
gminy,	nie	zachodzi	konieczno[ć	ustalenia	zasad	ich	
finansowania.


