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UCHWA£A Nr XXV/144/2009 RADY GMINY W CHRZYPSKU WIELKIM

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo-letniskowej we wsi Mylin na obszarze dzia³ki o nr ewid.: 90

Poz. 2283

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 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), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.
1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz.U. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, P9z. 1759, 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), Rada
Gminy w Chrzypsku Wielkim uchwala, co nastêpuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzyp-
sko Wielkie, zatwierdzonym uchwa³¹ nr XVII/102/2004 z dnia
6 kwietnia 2004 r., uchwala siê: �Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-let-
niskowej we wsi Mylin na obszarze dzia³ki o nr ewid.: 90�,
zwany dalej planem.

§2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o
którym mowa w §1, sk³ada siê z ustaleñ bêd¹cych tre�ci¹
niniejszej uchwa³y oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, bêd¹cego za³¹cznikiem
graficznym Nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, bêd¹cego za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, bêd¹-
cego za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

DZIA£ I

Przepisy ustaleñ ogólnych

§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w Chrzypsku Wielkim, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ graficzn¹
planu na mapie w skali 1:1000;

4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

5) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosu-
nek powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do
powierzchni dzia³ki, wyra¿ony w procentach;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odle-
g³o�æ sytuowania skrajnej �ciany budynku lub jej najbar-
dziej wysuniêtego elementu od linii rozgraniczaj¹cej dro-
gi, rowu lub innego obiektu lub elementu liniowego, w
stosunku do którego linia ta zosta³a okre�lona;

7) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami;

8) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§4. Przedmiot i zakres planu wynika z uchwa³y Rady
Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 14.02.2006 r. Nr XXXV/
217/2006 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Chrzypsko Wielkie.

§5. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §2, stanowi¹ one granice
uchwalenia planu.

DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

ROZDZIA£ I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania

§6. Na obszarze planu ustala siê podstawowe przeznacze-
nie:
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1) zabudowa mieszkaniowo-letniskowa, teren oznaczony na
rysunku planu symbolem MNL;

2) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R;

3) teren pod docelowe poszerzenie drogi publicznej gminnej
klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem
KDL1;

4) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1KDW;

5) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 2KDW;

6) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem E;

7) teren drogi publicznej gminnej klasy lokalnej, znajduj¹cy
siê poza granicami uchwalenia planu, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KDL;

8) teren drogi publicznej dojazdowej, znajduj¹cy siê poza
granicami uchwalenia planu, oznaczony na rysunku planu
symbolem KDD.

§7. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku planu liniê rozgra-
niczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasa-
dach zagospodarowania okre�lonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§8. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê zakaz budowy ogrodzeñ z betonowych
elementów prefabrykowanych.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

§9. 1. Nakazuje siê wyposa¿enie dzia³ek w miejsca do
tymczasowego, selektywnego gromadzenia odpadów, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym gminnym planem gospodarki odpadami
i przepisami odrêbnymi w tym zakresie.

2. Zakazuje siê realizacji zmian ukszta³towania terenu
wykraczaj¹cych poza zakres prac ziemnych, zwi¹zanych z
realizacj¹ zainwestowania przewidzianego w zatwierdzonym
projekcie inwestycyjnym.

3. Obowi¹zuje dostosowanie posadowienia budynków
mieszkalnych do ukszta³towania terenu z mo¿liwo�ci¹ deni-
welacji terenu dzia³ki tylko w obrêbie wjazdu do obiektów
gara¿owych i zjazdów na drogi dojazdowe i lokalne.

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu, jak dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, okre�lone w przepisach odrêbnych.

Poz. 2283

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§10. 1. Teren objêty miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego po³o¿ony jest w strefie wystêpowania
pradziejowych i �redniowiecznych stanowisk archeologicz-
nych, które podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, prace ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem i zabudo-
waniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê, dla okre�lenia obowi¹zu-
j¹cego inwestora zakresu badañ archeologicznych.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej

§11. Nie ustala siê wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej.

ROZDZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-

ty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

§12. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-letniskowej,
oznaczonych symbolem MNL zabudowê oraz urz¹dzenie te-
renu nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie
przepisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) budynki mieszkalne letniskowe, wolnostoj¹ce w obszarze
planu sytuowaæ zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy;

2) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej - do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe;

3) ca³kowita wysoko�æ budynku mieszkalnego nie mo¿e prze-
kraczaæ 8,5 m;

4) szeroko�æ elewacji frontowej budynku mieszkalnego do
18,0 m;

5) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego nie wy-
¿szy ni¿ 1,0 m nad powierzchniê terenu;

6) nie dopuszcza siê podpiwniczenia budynku mieszkalnego;

7) ustala siê dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia od 30° do 45°; pokrycie z dachówki lub mate-
ria³ów dachówko-podobnych;

8) nieprzekraczalny, maksymalny procent zabudowy wynosi
15% powierzchni dzia³ki;
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9) powierzchnia terenu biologicznie czynna, min. 85% po-
wierzchni dzia³ki;

10) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê:

a) 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej gminnej
klasy lokalnej KDL, znajduj¹cej siê poza granicami
obszaru objêtego planem,

b) 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu KDL1 pod doce-
lowe poszerzenie drogi publicznej gminnej klasy lokal-
nej KDL;

c) 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej dojaz-
dowej KDD, znajduj¹cej siê poza granicami obszaru
objêtego planem,

d) 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych we-
wnêtrznych 1KDW i 2KDW;

11) w ramach dzia³ek dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej
architektury, zwi¹zanych z podstawow¹ funkcj¹ terenu,

12) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub przybu-
dowanych do budynku mieszkalnego, zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami szczególnymi;

13) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wolnostoj¹cych w strefach
zabudowy danego obszaru, w sposób nie koliduj¹cy dla
u¿ytkowników terenów s¹siednich, zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami szczególnymi;

14) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub przy-
budowanych mo¿e wynosiæ maksymalnie 60 m2;

15) wysoko�æ budynków gara¿owych - I kondygnacja nad-
ziemna, do wysoko�ci 5,5 m od poziomu terenu przed
wjazdem do budynku gara¿owego do kalenicy dachu;

16) kszta³tem i form¹ dachu budynku gara¿owego nawi¹zaæ
do kszta³tu i formy po³aci dachowych zabudowy mieszka-
niowo-letniskowej w obszarze dzia³ki,

17) nakaz zapewnienia na dzia³kach 2 miejsc parkingowych
dla samochodów osobowych, nie wliczaj¹c miejsc posto-
jowych w gara¿u.

§13. Ustala siê, na terenie rolniczym, oznaczonym sym-
bolem R, zachowanie jego dotychczasowego u¿ytkowania
jako terenu rolniczego bez prawa zabudowy.

§14. Na terenie urz¹dzeñ elektroenergetycznych, ozna-
czonym symbolem E, wyznacza siê obszar pod lokalizacjê
stacji transformatorowej.

§15. Dla terenu dróg wewnêtrznych 1KDW i 2KDW, ustala
siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

a) klasê dojazdow¹,

b) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej,

c) utwardzenie nawierzchni dróg z kostki brukowej lub sto-
sowanie nawierzchni przepuszczalnych z p³yt a¿urowych,

d) zakaz wyznaczania miejsc postojowych.

ROZDZIA£ VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-
wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz

zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§16. Nie ustala siê granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz za-
gro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

ROZDZIA£ VIII

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§17. W planie nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych
wszczêcia procedury scalania i podzia³u nieruchomo�ci w
rozumieniu przepisów odrêbnych i szczegó³owych zasad i
warunków scalania i podzia³u nieruchomo�ci.

§18. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek i realizacjê na nich
jednego budynku mieszkalnego, pod warunkiem, ¿e zostan¹
zachowane ustalenia planu.

ROZDZIA£ IX

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§19. W obszarze planu zakazuje siê realizacji zabudowy
inwentarskiej zwi¹zanej z hodowl¹ zwierz¹t, dla której wyma-
gane jest opracowanie raportu oddzia³ywania na �rodowisko.

§20. W obszarze zabudowy mieszkaniowo-letniskowej
MNL, dopuszcza siê prowadzenie nieuci¹¿liwych us³ug wzd³u¿
terenu przyleg³ego do drogi publicznej gminnej klasy lokalnej
KD

L
, przy zachowaniu przepisów odrêbnych i szczególnych.

ROZDZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§21. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z istnie-
j¹cej drogi publicznej gminnej klasy lokalnej KDL, le¿¹cej poza
granicami uchwalenia planu oraz drogi dojazdowej wewnêtrz-
nej 1KDW o szeroko�ci 10,0 liniach rozgraniczaj¹cych i dróg
dojazdowych wewnêtrznych 2KDW o szeroko�ci 8,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych, zakoñczonych placem nawrotu.

2. Ustala siê zasady w³¹czenia zjazdów na drogi publicz-
ne z zachowaniem przepisów szczególnych.

Poz. 2283
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§22. Ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz nowoprojektowanej, przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) odprowadzenie �cieków bytowych docelowo do oczysz-
czalni �cieków za pomoc¹, kanalizacji sanitarnej. Do czasu
wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stoso-
wanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizo-
wanych w obszarze dzia³ki i wywóz �cieków przez konce-
sjonowanego przewo�nika do oczyszczalni �cieków;

2) wody opadowe i roztopowe zagospodarowaæ w obszarze
dzia³ki;

3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿aro-
wych: z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej, z
wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ za-
opatrzenia w wodê; dopuszcza siê do czasu realizacji sieci
wodoci¹gowej korzystanie z w³asnych ujêæ wody zlokali-
zowanych w obszarze dzia³ki;

4) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych i projekto-
wanych urz¹dzeñ elektroenergetycznych;

5) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ �ród³a energii o ograniczonej emisji, dopuszcza siê
wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych �róde³
energii;

6) zaopatrzenie w gaz: dopuszcza siê lokalizacjê zbiorniko-
wych instalacji na gaz p³ynny i olej opa³owy.

ROZDZIA£ XI

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§23. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego, zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania.

ROZDZIA£ XII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§24. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 20%.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe

§25. Plan zachowuje wa¿no�æ, równie¿ wtedy je�li nast¹-
pi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z przepisów szcze-
gólnych, chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³ obowi¹zek
dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego
dzia³ki.

§26. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz.U. Nr 121 z 2004 r.,
poz. 1266 z pó�n. zm.), uzyskano zgodê na przeznaczenie 6,88
ha gruntów rolnych klasy IV, w tym 5,08 ha gruntów rolnych
klasy IVa oraz 1,80 ha gruntów rolnych klasy IVb - decyzja
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego DR II 6060-113/06 z
dnia 4 pa�dziernika 2006 r.

§27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Chrzypsku Wielkim.

§28. 1. Niniejsza uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficz-
nym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i podlega og³osze-
niu z za³¹cznikami nr 2 i 3 w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 30 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) mgr in¿. Tomasz Jurgowiak
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXV/144/2009

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 18 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY

MIESZKANIOWO-LETNISKOWEJ WE WSI MYLIN NA OBSZARZE DZIA£KI O NR EWID.: 90

Poz. 2283

Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicz-
nego wgl¹du w terminie od 9.12.2008 r. do 9.01.2009 r. W
dniu 6.01.2009 r. odby³a siê dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.) uwagi by³y przyjmowane do dnia 30.01.2009 r.

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoñczeniu wy³o¿enia
planu do publicznego wgl¹du, nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z czym Rada Gminy Chrzypsko Wielkie nie podej-
muje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych
uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXV/144/2009

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 18 marca 2009 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-
GO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH
FINANSOWANIA DLA �MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZ-

KANIOWO-LEMISKOWEJ WE WSI MYLIN NA OBSZARZE DZIA£KI O NR EWID.: 90�.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Chrzypsko Wielkie, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:

1) ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 zezm.);

2) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zezm.);

3) ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz.U. Nr
72, poz. 747 ze zm.);

4) ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.);

5) ustawê o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(tekst jednolity Dz.U. Nr 204/2004, poz. 2086);

6) rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 43/1999, poz. 430);

7) prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu; oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga
siê, co nastêpuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej obci¹-
¿aj¹ bud¿et gminy i stanowi¹ zadania w³asne gminy, zgodnie
z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorz¹dzie gminnym. Z uwagi
na ograniczone �rodki bud¿etowe, gmina obowi¹zki te roz³o-
¿yæ mo¿e w czasie okre�lonym w prognozie skutków finanso-
wych uchwalenia przedmiotowego planu.

§2. Plan ustala korzystanie z istniej¹cej oraz projektowa-
nej infrastruktury technicznej. Plan dopuszcza korzystanie z
w³asnych ujêæ wody w obszarze dzia³ki do czasu wybudowa-
nia i pod³¹czenia do gminnej sieci wodoci¹gowej oraz do-
puszcza gromadzenie �cieków bytowo-gospodarczych w szczel-
nych zbiornikach bezodp³ywowych do czasu realizacji gmin-
nej sieci kanalizacji sanitarnej.

§3. W s¹siedztwie terenu objêtego planem istnieje sieæ
wodoci¹gowa oraz elektroenergetyczna.

§4. 1. W zwi¹zku z uchwaleniem przedmiotowego planu
gmina uzyska wyp³yw do bud¿etu gminy z tytu³u podatków
od nieruchomo�ci.

2. Zapewnienie obs³ugi komunikacyjnej nale¿y do zadañ
w³asnych gminy. Dojazd do terenu objêtego planem jest
zapewniony z istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego - dróg
publicznych, znajduj¹cej siê poza granicami opracowania
planu oraz poprzez projektowany uk³ad dróg wewnêtrznych.
Uk³ad komunikacyjny wewn¹trz terenu objêtego planem zo-
stanie wykonany na koszt inwestora, wed³ug jego potrzeb, co
nie obci¹¿y bud¿etu gminy.


