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Na podstawie 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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), Rada Miasta i Gminy Buk
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr XIV/72/2007 Rady Miasta i
Gminy Buk z dnia 25 wrze�nia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w Buku i Wielkiej Wsi w
bezpo�rednim s¹siedztwie ulic Storczykowej i Ró¿anej oraz
po stwierdzeniu zgodno�ci poni¿szych ustaleñ ze zmian¹
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Buk, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w
Buku i Wielkiej Wsi w bezpo�rednim s¹siedztwie ulic: Storczy-
kowej i Ró¿anej, zwany dalej �planem�.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany �Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów po³o¿onych w Buku i
Wielkiej Wsi w bezpo�rednim s¹siedztwie ulic: Storczyko-
wej i Ró¿anej� opracowany w skali 1:1000; stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone zosta³y
na rysunku planu.
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UCHWA£A Nr XXXII/202/08 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych
w Buku i Wielkiej Wsi w bezpo�rednim s¹siedztwie ulic: Storczykowej i Ró¿anej

§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:

1) linia rozgraniczaj¹ca - nale¿y przez to rozumieæ liniê roz-
graniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrz-
nych krawêdzi budynków na dzia³ce na powierzchniê tej
dzia³ki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona �ciana projek-
towanego budynku; nieprzekraczalna linia zabudowy nie
dotyczy takich elementów architektonicznych budynku
jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu,
rynna, wiatro³ap oraz innych detali wystroju architekto-
nicznego budynku wysuniêtych poza tê liniê nie wiêcej ni¿
2,0 m;

4) szeroko�æ dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ szeroko�æ
frontow¹ dzia³ki mierzon¹ od strony drogi.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) projektowany podzia³ na dzia³ki budowlane;

5) przeznaczenie terenu;

6) projektowane po³¹czenia dzia³ek geodezyjnych.

§4. Okre�la siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towa-
rzysz¹cymi us³ugami, oznaczone na rysunku planu i w
tek�cie uchwa³y symbolem MW/U;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stoj¹cej, oznaczone na rysunku planu i w tek�cie uchwa³y
symbolem MN;

3) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu i w
tek�cie uchwa³y symbolem ZP;

4) tereny dróg publicznych-dojazdowych, oznaczone na ry-
sunku planu i w tek�cie uchwa³y symbolem KDd;

5) tereny publicznych ci¹gów pieszych, oznaczone na rysun-
ku planu i w tek�cie uchwa³y symbolem KDx;

6) tereny dróg wewnêtrznych oznaczone na rysunku planu i
w tek�cie uchwa³y symbolem KDw.
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§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) nowe zagospodarowanie terenu winno cechowaæ siê
wysokimi walorami przestrzennymi i architektonicznymi;

2) nowe budynki lub ich rozbudowywane czê�ci nale¿y loka-
lizowaæ zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
okre�lonymi na rysunku planu;

3) zezwala siê na lokalizacjê budynków gara¿owych i gospo-
darczych przy granicy dzia³ek budowlanych;

4) budynki gara¿owe i gospodarcze realizowane na ró¿nych
dzia³kach przy ich wspólnych granicach winny mieæ jed-
nakowe parametry zabudowy takie jak: wysoko�æ górnej
krawêdzi elewacji, kszta³t i wysoko�æ dachów, rozwi¹zania
materia³owe;

5) zakazuje siê lokalizacji obiektów i budynków tymczaso-
wych, z wyj¹tkiem obiektów zaplecza budów na czas ich
realizacji oraz gara¿y blaszanych.

§6. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

1) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym nale¿y
chroniæ glebê ods³oniêt¹; w miarê mo¿liwo�ci nale¿y
ograniczaæ jej przykrycia betonem i asfaltem za wyj¹tkiem
dróg i ci¹gów komunikacyjnych;

2) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwe-
stycji nale¿y przetransportowaæ zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami lub wykorzystaæ do nowego
ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki w³asnej lub
s¹siednich;

3) energiê ciepln¹ nale¿y pozyskiwaæ z przyjaznych dla �ro-
dowiska �róde³, które nie spowoduj¹ wzrostu emisji zanie-
czyszczeñ do atmosfery, z zastrze¿eniem §10 pkt 7) lit. a)
i b).

§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej: dla ochro-
ny archeologicznego dziedzictwa kulturowego, prace ziemne
zwi¹zane z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu
wymagaj¹ uzgodnienia z w³a�ciwym organem ochrony zabyt-
ków przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, dla okre�lenia
konieczno�ci ewentualnych prac archeologicznych.

§8. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
nie ustala siê.

§9. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji:

1) podstawowy uk³ad komunikacyjny stanowi¹ projektowa-
ne w planie: droga publiczna - dojazdowa, publiczny ci¹g
pieszy i droga wewnêtrzna oraz drogi publiczne zlokalizo-
wane poza obszarem opracowania planu - ulica Storczy-
kowa i Ró¿ana;

2) na poszczególnych dzia³kach nale¿y zapewniæ odpowied-
ni¹ liczbê miejsc postojowych lub gara¿owych, zaspoka-
jaj¹c¹ potrzeby w zakresie postoju samochodów z uwzglêd-
nieniem warunków technicznych okre�lonych w przepi-
sach odrêbnych, jednak nie mniej ni¿:

a) 1,5 miejsca postojowego na ka¿dy lokal mieszkalny w
zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, wliczaj¹c
miejsca w gara¿ach,

b) 1 miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokalu us³ugowego,

c) 2 miejsca postojowe na ka¿dy lokal mieszkalny w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wliczaj¹c miej-
sca w gara¿ach;

§10. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) docelowo nale¿y zapewniæ wykonanie pe³nego uzbrojenia
w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej oraz pod³¹-
czenia do niej terenu objêtego planem;

2) nowoprojektowane sieci i urz¹dzenia uzbrojenia technicz-
nego nale¿y lokalizowaæ na terenie dróg, a w uzasadnio-
nych przypadkach równie¿ na terenach o innym przezna-
czeniu;

3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego
nale¿y realizowaæ zgodnie z opracowaniami dotycz¹cymi
rozwoju sieci, w oparciu o wnioski przysz³ych odbiorców;

4) zezwala siê na lokalizacjê na obszarze planu sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹
terenu objêtego planem;

5) dla zaopatrzenia w wodê plan ustala powi¹zanie terenu
objêtego planem z istniej¹cym i projektowanym uk³adem
sieci wodoci¹gowej; adaptacjê, rozbudowê, wymianê, mo-
dernizacjê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;

6) w zakresie sieci gazowej - ustala siê powi¹zanie terenu
objêtego planem z istniej¹cym i projektowanym uk³adem
sieci gazowej; adaptacjê i rozbudowê istniej¹cej sieci;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

a) preferuje siê stosowanie ogrzewania gazowego oraz
systemy wykorzystuj¹ce �ród³a czystej energii, w szcze-
gólno�ci: pompy cieplne, kolektory s³oneczne, energiê
elektryczn¹,

b) dopuszcza siê stosowanie paliw p³ynnych, sta³ych (z
wy³¹czeniem paliw wêglowych) i gazowych pod wa-
runkiem spe³nienia wymagañ okre�lonych w przepi-
sach prawa w zakresie ochrony powietrza,

c) jako ogrzewanie wspomagaj¹ce w budynkach miesz-
kalnych jednorodzinnych mo¿na u¿yæ kominków i pie-
ców kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów
odrêbnych;

8) dla odprowadzania i unieszkodliwiania �cieków plan ustala:

a) powi¹zanie terenu objêtego planem z systemem ist-
niej¹cej kanalizacji sanitarnej;

b) zezwala siê na realizowanie szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych do czasu realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej, �cieki ze zbiorników bezodp³ywowych bêd¹
wywo¿one do oczyszczalni �cieków;

9) nale¿y prowadziæ odpowiedni¹ gospodarkê �ciekow¹
uwzglêdniaj¹c¹ wystêpowanie na terenie objêtym planem
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zasobów wód podziemnych w obrêbie piêtra czwartorzê-
dowego, objêtych wysok¹ ochron¹ - OWO;

10) dla zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ plan ustala powi¹-
zanie terenu objêtego planem z systemem zasilania po-
przez rozbudowê istniej¹cych linii napowietrznych lub
kablowych �redniego i niskiego napiêcia oraz stacji trans-
formatorowych;

11) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia technicznego,
koliduj¹cych z projektowanym zainwestowaniem;

12) ustala siê odprowadzanie wód opadowych do sieci kana-
lizacji deszczowej lub do gruntu, z uwzglêdnieniem prze-
pisów odrêbnych;

13) ustala siê obowi¹zek gospodarowania odpadami zgodnie
z przepisami o odpadach;

14) w przypadku konieczno�ci naruszenia systemu meliora-
cyjnego nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie zastêpcze zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

§11. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warun-
ków scalania i podzia³u nieruchomo�ci:

1) obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale 2;

2) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek geodezyjnych, w szczegól-
no�ci gdy istniej¹ca lub projektowania dzia³ka budowlana
sk³ada siê z kilku dzia³ek geodezyjnych;

3) nie zachodzi scalanie i podzia³ nieruchomo�ci w rozumie-
niu przepisów odrêbnych.

§12. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów � nie
ustala siê.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§13. Ustalenia dotycz¹ce warunków zabudowy i sposobu
zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MW/U, 2MW/U:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z towarzysz¹cymi us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) granice dzia³ek budowlanych okre�lono na rysunku
planu,

b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielo-
nej dzia³ki budowlanej: 800,0 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki budowlanej,

c) wysoko�æ zabudowy - dla dachów pochy³ych - do 3
kondygnacji w tym poddasze u¿ytkowe, jednak nie

wy¿ej ni¿ 11,0 m, dla dachów p³askich - do 3 kondy-
gnacji, jednak nie wy¿ej ni¿ 11,0 m,

d) geometria dachów � dachy dwuspadowe, wielospa-
dowe, dachy jednospadowe lub dachy p³askie,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych przy projekto-
waniu dachów dwuspadowych lub wielospadowych -
20° - 45°,

f) nachylenie g³ównych po³aci dachowych przy projekto-
waniu dachów jednospadowych - maks. 25°,

g) poziom posadowienia parteru budynków mieszkal-
nych nie wy¿szy ni¿ 1,0 m nad terenem,

h) w przypadku lokalizowania us³ug nale¿y realizowaæ je
w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

i) pomieszczenia gara¿owe nale¿y realizowaæ w kondy-
gnacjach podziemnych budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych,

j) ogrodzenia od strony drogi publicznej nale¿y realizo-
waæ jako a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz loka-
lizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów beto-
nowych;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji - zgodnie z §9;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej-zgod-
nie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 30%.

§14. Ustalenia dotycz¹ce warunków zabudowy i sposobu
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3MN:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) granice dzia³ek budowlanych okre�lono na rysunku planu,

b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielo-
nej dzia³ki budowlanej: 700,0 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - budynki gospo-
darcze, budynki gara¿owe,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki budowlanej,

d) wysoko�æ zabudowy:

- budynku mieszkalnego - dla dachów pochy³ych -
do 2 kondygnacji w tym poddasze u¿ytkowe, jed-
nak nie wy¿ej ni¿ 9,0 m, dla dachów p³askich - do
2 kondygnacji, jednak nie wy¿ej ni¿ 9,0 m,

- budynku gospodarczego, gara¿owego - 1 kondy-
gnacja z poddaszem nieu¿ytkowym, jednak nie
wy¿ej ni¿ 7,0 m,
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e) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe lub dachy p³askie,

f) nachylenie g³ównych po³aci dachowych - 30° - 45°,

g) poziom posadowienia parteru budynków mieszkal-
nych nie wy¿szy ni¿ 0,8 m nad terenem,

h) ogrodzenia od strony drogi publicznej nale¿y realizowaæ
jako a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji - zgodnie z §9;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 30%.

§15. Ustalenia dotycz¹ce warunków zabudowy i sposobu
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 4MN:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) teren stanowi wydzielon¹ dzia³kê budowlan¹,

b) zakazuje siê wtórnych podzia³ów;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zloka-
lizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - budynki gospo-
darcze, budynki gara¿owe,

c) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzch-
ni dzia³ki budowlanej,

e) wysoko�æ zabudowy:

- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji w tym
poddasze u¿ytkowe, jednak nie wy¿ej ni¿ 9,0 m,

- budynku gospodarczego, gara¿owego - 1 kondy-
gnacja z poddaszem nieu¿ytkowym, jednak nie
wy¿ej ni¿ 7,0 m,

f) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe,

g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych - 30° - 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkal-
nych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,

i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nale¿y realizo-
waæ jako a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz loka-
lizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów beto-
nowych;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji - zgodnie z §9;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 30%.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 5ZP:

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) nale¿y wydzieliæ dzia³kê geodezyjn¹ zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi teren,

b) zakazuje siê wtórnego podzia³u terenu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - urz¹dzenia infra-
struktury technicznej, ci¹g pieszy, obiekty ma³ej archi-
tektury, plac zabaw,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzch-
ni terenu;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji - zgodnie z §9;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 30%.

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 6KDd, 7KDx, 8KDw:

1) przeznaczenie terenu:

a) 6KDd -tereny dróg publicznych - dojazdowych,

b) 7KDx - tereny publicznych ci¹gów pieszych,

c) 8KDw - tereny dróg wewnêtrznych;

2) szeroko�æ drogi publicznej-dojazdowej, publicznego ci¹gu
pieszego i drogi wewnêtrznej w liniach rozgraniczaj¹cych
zgodnie z rysunkiem planu;

3) przestrzeñ drogi publicznej-dojazdowej, ci¹gu pieszego i
drogi wewnêtrznej mo¿e s³u¿yæ do prowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 30%.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Buk.

§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk

(-) Andrzej Jankowski
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Na podstawie 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) Rada Miasta
i Gminy Buk rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu.

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/202/08

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów po³o¿onych w Buku i Wielkiej Wsi

w bezpo�rednim s¹siedztwie ulic Storczykowej i Ró¿anej.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w
Buku i Wielkiej Wsi w bezpo�rednim s¹siedztwie ulic Storczy-
kowej i Ró¿anej. Rozstrzygniêcie o ich rozpatrzeniu jest wiêc
bezprzedmiotowe.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXII/202/08

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów po³o¿onych w Buku i Wielkiej Wsi

w bezpo�rednim s¹siedztwie ulic Storczykowej i Ró¿anej

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE

Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 20 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) Rada Miasta i Gminy
Buk rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u-
¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stano-

wi¹ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie 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)
zadania w³asne gminy.

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane
zosta³y inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹-
ce do zadañ w³asnych gminy:
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§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1:

1. Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, w tym miêdzy innymi ustaw¹ Prawo
budowlane, ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych, ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym, ustaw¹ o gospodarce komunal-
nej i Prawem ochrony �rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre�lonych w §1 mo¿e ule-
gaæ modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem tech-
niczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania
najlepszej dostêpnej techniki, o ile nie nast¹pi naruszenie
ustaleñ planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury tech-
nicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §1, jest przed-
miotem umowy zainteresowanych stron.
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§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, ujêtych w niniejszym planie, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr
249 poz. 2104 z pó�niejszymi zmianami), przy czym:

1) wydatki maj¹tkowe gminy okre�la Rada Miejska p.n.:
�Wieloletni Plan Inwestycyjny�,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu miasta usta-
la siê w uchwale bud¿etowej,

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok
bud¿etowy ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cz-
nik do uchwa³y bud¿etowej, zwanym �Wieloletnie progra-
my inwestycyjne�.

§4. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a realizowane bêd¹ w
sposób okre�lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z pó�niejszymi
zmianami).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188
ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada
Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2009 w wyso-
ko�ci 15.592.280,00 z³ z tego:

- dochody bie¿¹ce w kwocie 15.157.280,00 z³

- dochody maj¹tkowe w kwocie 435.000,00 z³

2. Dochody bud¿etu okre�la za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹: dotacje
celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych ustawami w wysoko�ci 2.262.880,00
z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2009 w wysoko-
�ci 18.571.000,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:

1. wydatki bie¿¹ce w wysoko�ci 13.785.575,00 z³, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
7.305.671,00 z³

b) dotacje 204.200,00 z³

w tym:
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z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu na rok 2009

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 157.200,00 z³

c) wydatki na obs³ugê d³ugu 120.000,00 z³

d) pozosta³e wydatki 6.155.704,00 z³

2. Wydatki maj¹tkowe  4.785.425,00 z³

3. Kwota wydatków okre�lona w ust. l obejmuje wydatki
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych ustawami w wysoko�ci 2.262.880,00
z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

4. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ ujêtych w Wielo-
letnim Programie Inwestycyjnym z wyodrêbnieniem wydat-
ków na finansowanie poszczególnych programów w latach
2009-2011 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.

§3. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 72.000,00 z³ i
wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie profi-
laktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych - 79.900,00
z³ oraz przeciwdzia³ania narkomanii wysoko�ci 1.700,00 z³

§4. Okre�la siê wydatki maj¹tkowe Gminy na kwotê
4.785.425,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§5. 1. Deficyt bud¿etu w wysoko�ci 2.978.720,00 z³ zosta-
nie sfinansowany przychodami z tytu³u kredytów i po¿yczek
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y.

§6. Tworzy siê rezerwy:

1) ogóln¹ w wysoko�ci 10.000,00 z³
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