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Na podstawie 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, póz,
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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 121 ¹) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 i Nr 225, poz. 1635
oraz z 2007 r. Nr 127, póz, 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada
Gminy w Lubaszu uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w obrêbie wsi Lubasz, Dêbe i Prusinowo,
zwany dalej �planem�

2. Plan obejmuje 4 obszary w obrêbach Lubasz, Dêbe i
Prusinowo.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone s¹ na
rysunku planu.

4. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹czniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 - rysunki planu, opraco-
wane w skali 1:2000 i 1:5000 zatytu³owane �Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego w obrêbie wsi
Lubasz, Dêbe i Prusinowo, stanowi¹ce czê�æ graficzn¹
planu, zwane dalej �rysunkiem planu�;

2) za³¹cznik nr 5 � stanowi¹cy rozstrzygniêcie w sprawie
stwierdzenia zgodno�ci ze studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego;

3) za³¹cznik Nr 6 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy w
Lubaszu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

4) za³¹cznik Nr 7 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy w
Lubaszu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowi¹c¹ obszar, na którym mo¿e byæ
realizowane zamierzenie inwestycyjne, do którego maj¹
zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

1144

UCHWA£A Nr XVIII/201/09 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie wsi Lubasz, Dêbe i Prusinowo

2) elektrowni wiatrowej - nale¿y rozumieæ budowlê wraz z
niezbêdnymi urz¹dzeniami i infrastruktur¹ techniczn¹ two-
rz¹cy zespó³ pr¹dotwórczy przetwarzaj¹cy energiê mecha-
niczn¹ wiatru na energiê elektryczn¹;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³o�æ
budynku lub obiektu od linii rozgraniczaj¹cej drogi;

4) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi najwy¿ej
30%;

5) parku wiatrowym nale¿y rozumieæ wspó³pracuj¹c¹ z sob¹
grupê elektrowni wiatrowych, stanowi¹c¹ wraz z niezbêd-
nymi instalacjami energetycznymi jednorodny zespó³ prze-
strzenno-u¿ytkowy;

6) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³-
ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych, bez scho-
dów, ramp, tarasów, zadaszeñ, wiatro³apów;

7) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozu-
mieæ sumê powierzchni, pokrytych ro�linno�ci¹ trawiast¹,
zakrzewionych, zadrzewionych lub urz¹dzonych jako oczka
wodne;

8) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;

9) szyldzie - nale¿y przez to rozumieæ -oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

10) terenie - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowi¹c¹
najmniejsz¹ wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi jednost-
kê ustaleñ planu, oznaczon¹ numerem i symbolem litero-
wym, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia szczegó³owe;

11) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stan powoduj¹ce przekroczenie stan-
dardów jako�ci �rodowiska okre�lonych w przepisach
odrêbnych.

§3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny upraw rolnych i elektrowni wiatrowej, oznaczone
na rysunku planu symbolami R/EW;

2) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami KD-L, KD-D;
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3) tereny wód �ródl¹dowych powierzchniowych, oznaczone
na rysunku planu symbolami WS;

4) Tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.

§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów
budowlanych i urz¹dzeñ, które wp³ywaj¹ negatywnie na ³ad
przestrzenny, a w tym:

1) wolnostoj¹cych reklam;

2) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem urz¹-
dzeñ zaplecza budów lokalizowanych w bezpo�rednim
s¹siedztwie terenu budowy elektrowni wiatrowych;

3) ogrodzeñ pe³nych z elementów prefabrykowanych.

§5. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
obligatoryjne sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem
lokalizacji przedsiêwziêæ, o których mowa w §3;

2) dopuszczenie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych;

3) nakaz ograniczenia do granic dzia³ki inwestora jakichkol-
wiek emisji czynników szkodliwych i uci¹¿liwych;

4) zastosowanie zabezpieczeñ dla nawierzchni przeznaczo-
nych dla postoju i prowadzenia ruchu ko³owego przed
infiltracj¹ zanieczyszczeñ wód opadowych do �rodowiska
gruntowo-wodnego;

5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz usuwanie ich zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami i przepisami odrêbnymi;

6) ¿e funkcja przeznaczenia podstawowego, sposób jej reali-
zacji, jaki zagospodarowanie terenu realizuj¹ce tê funkcjê
nie spowoduje przekroczenia normatywnych parametrów
jako�ci �rodowiska w zakresie ha³asu poza obszar wyka-
zany izolini¹ dopuszczalnego ha³asu jak równie¿ nie spo-
woduje przekroczenia normatywnych parametrów jako�ci
�rodowiska w zakresie promieniowania niejonizuj¹cego,
emisji zanieczyszczeñ oraz wibracji;

7) bezwzglêdny obowi¹zek okresowego usuwania i wywozu
przez specjalistyczne s³u¿by oleju z przek³adni urz¹dzeñ
wiatrowych poza teren zespo³u parków i jego utylizacjê
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami;

8) zobowi¹zanie dla inwestora do prowadzenia, w trakcie
pierwszych 5 lat eksploatacji elektrowni, monitoringu skut-
ków inwestycji na �rodowisko przyrodnicze, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem migruj¹cych zwierz¹t, w zakresie
uzgodnionym z organem administracji rz¹dowej w zakre-
sie ochrony przyrody.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej, ustala siê nadzór
archeologiczny podczas wykonywania robót ziemnych zwi¹-
zanych z zagospodarowaniem dzia³ki, w zakresie ustalonym
z w³a�ciwym organem ochrony zabytków, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê stosowanie trwa³ych
i estetycznych elementów urz¹dzenia i zagospodarowania
terenu.

§8. Na terenach upraw rolnych i elektrowni wiatrowej,
oznaczonych na rysunku planu symbolami R/EW ustala siê
nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacjê:

a) elektrowni wiatrowych z placem monta¿owo � eksplo-
atacyjnym;

b) sieci elektroenergetycznych dla obs³ugi elektrowni wia-
trowych;

c) stacji transformatorowych dla obs³ugi elektrowni wia-
trowych;

d) dróg dojazdowych � wewnêtrznych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) wprowadza siê dwa typy elektrowni wiatrowych o
wysoko�ci wie¿ 30 m i 100 m;

b) elektrownie wiatrowe w granicach terenu objêtego
planem stanowi¹ park wiatrowy;

c) maksymalna moc parku wiatrowego � 100 MW;

d) projekt zagospodarowania musi obejmowaæ co naj-
mniej teren lokalizacji elektrowni wiatrowych z droga-
mi dojazdowymi - wewnêtrznymi z zaznaczeniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy przy zachowaniu usta-
leñ niniejszego planu;

e) ustala siê maksymaln¹ powierzchniê wyznaczonego
obszaru na którym zlokalizowany zostanie fundament
wraz z urz¹dzeniem � 1600 m2;

f) strefy techniczne elektrowni wiatrowych � zasiêg ³opat
wirnika � o promieniu r = 40,0 m od osi wie¿y musz¹
siê zawieraæ w obrêbie dzia³ki wyznaczonej dla jednej
lub wiêcej wie¿;

g) odleg³o�ci miêdzy wie¿ami zostan¹ ustalone na etapie
projektów technicznych oraz na podstawie wyników
badañ gruntowych i aerodynamicznych;

h) ustala siê strefy ochrony akustycznej:

- 500 m od budynków mieszkalnych na terenach
wypoczynkowych;

- 200 m od siedlisk wiejskich, pojedynczych zabudo-
wañ i lasów;

i) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³o�ci 20,0 m
od linii rozgraniczaj¹cych tereny dróg publicznych;

j) powierzchnie terenu nie wymagaj¹ce zmiany przezna-
czenia na cele nierolnicze pozostaj¹ w wykorzystaniu
rolniczym, bez prawa zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym
pobytem ludzi;

k) na terenach rolnych dopuszcza siê lokalizacjê sieci i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdo-
wych;
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l) drogi dojazdowe do elektrowni o szeroko�ci 3 m i place
techniczno-manewrowe o powierzchni do 250 m2;

³) ustala siê nakaz usuniêcia elektrowni nieczynnej przez
okres 1 roku;

m) powierzchnia zwartego obszaru gruntów rolnych, na
którym w wyniku realizacji ustaleñ niniejszej uchwa³y
ustanowiony zostanie inny ni¿ rolniczy i inny ni¿ le�ny
sposób zagospodarowania terenu, nie mo¿e przekra-
czaæ 0,5 ha � dla gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej;

3) zasady i warunki zabudowy elektrowni wiatrowych:

a) maksymalna wysoko�æ wie¿y do g³owicy:

- dla terenów R/EW na za³¹cznikach nr 1 i 2 � 30,0 m;

- dla terenów R/EW na za³¹cznikach nr 3 i 4 - 100,0
m;

b) maksymalna �rednica konstrukcji wie¿y rurowej - 4,0
m;

c) maksymalna �rednica ³opat wirnika:

- dla terenów R/EW na za³¹cznikach nr 1 i 2 � 24,0 m;

- dla terenów R/EW na za³¹cznikach nr 3 i 4 - 80,0 m;

d) maksymalna moc znamionowa turbiny - do 2,5 MW;

e) moc akustyczna pojedynczej wie¿y - elektrowni wiatro-
wej do 106 dB w zale¿no�ci od wyników oceny aku-
stycznej;

f) konstrukcja wie¿y stalowa, rurowa, pe³no�cienna;

g) zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni wiatro-
wych reklam i innych elementów nie zwi¹zanych z
funkcj¹ elektrowni;

h) obowi¹zuj¹ca jednolita kolorystyka wed³ug zasad:

- kolor jasnoszary lub bia³y, jako kolor podstawowy
elektrowni wiatrowych;

- kolor podstawy wie¿y - do ok. 1/3 wysoko�ci -
nawi¹zuj¹cy do kolorystyki widnokrêgu - zielony o
zró¿nicowanej intensywno�ci, rozja�niony ku gó-
rze;

- jaskrawe zakoñczenie ³opat wirnika zwiêkszaj¹ce
ich widoczno�æ dla ptaków, czerwone lub ¿ó³to-
czerwone na d³ugo�ci 5m od koñca ³opat.

§9. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami KD-L, KD-D ustala siê:

1) klasyfikacjê:

a) dla terenów KD-L drogi klasy lokalnej;

b) dla terenów KD-D drogi klasy dojazdowej;

2) dla terenów KD-L i KD-D przekrój zgodnie z rys planu:

a) jedno jezdniowy, z dwoma pasami ruchu z dopuszcze-
niem zwiêkszenia ilo�ci pasów ruchu w strefach skrzy-
¿owañ;

b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamiany na
ci¹gi pieszo-rowerowe;

c) nakaz jednostronnych nasadzeñ drzew.

§10. Na terenach wód �ródl¹dowych powierzchniowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami WS ustala siê
nastêpuj¹ce parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych �ró-
dl¹dowych � ciek wodny, staw;

2) szczegó³owe warunki, zasady i standardy zagospodarowa-
nia terenu WS:

a) zakaz zrzutu wszelkich �cieków sanitarnych do cieku
wodnego;

b) lokalizacje mostków i k³adek dla pieszych;

c) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w
zakresie u¿ytkowania terenów WS, maj¹ zastosowanie
przepisy szczególne.

§11. Na terenach lasu, oznaczonych na rysunku planu
symbolem - ZL, ustala siê prowadzenie gospodarki le�nej,
zgodnie z przepisami szczególnymi.

§12. Nie okre�la siê granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powo-
dzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych, ze wzglê-
du na ich nie wystêpowanie na obszarze objêtym planem.

§13. W planie nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych
wszczêcia postêpowania scalania i podzia³u nieruchomo�ci w
rozumieniu przepisów odrêbnych; nie okre�la siê tak¿e szcze-
gó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomo-
�ci w rozumieniu przepisów odrêbnych.

§14. Okre�la siê szczególne warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

1) ustala siê strefy ochrony akustycznej:

a) 500 m od budynków mieszkalnych na terenach wypo-
czynkowych;

b) 200 m od siedlisk wiejskich, pojedynczych zabudowañ
i lasów;

2) w strefie ochrony akustycznej wprowadza siê zakaz zabu-
dowy przeznaczonej na sta³y pobyt ludzi oraz lokalizacji
elektrowni wiatrowych;

3) dla terenu R/EW na za³¹czniku nr 4 ustala siê zakaz
lokalizacji wie¿ elektrowni wiatrowej w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ 150 m od linii elektroenergetycznej 110 kV;

4) ustala siê zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej w
strefie oddzia³ywania linii elektroenergetycznej 110 kV w
odleg³o�ci mniejszej ni¿ 17,5 m na zewn¹trz od rzutu
poziomego skrajnych przewodów;

5) uwzglêdniaj¹c potrzeby obronno�ci i bezpieczeñstwa pañ-
stwa, ustala siê obowi¹zek zg³oszenia inwestycji elektrow-
ni wiatrowych przed uzyskaniem pozwolenia na budowê
do odpowiedniego organu wojskowego i cywilnego �
Dowódca Si³ Powietrznych i Urz¹d Lotnictwa Cywilnego.
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§15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:

1) szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu;

2) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa drogo-
wego, w szczególno�ci jezdni, chodników, �cie¿ek rowe-
rowych w granicy obszaru planu oraz z zewnêtrznym
uk³adem komunikacyjnym z uwzglêdnieniem ustaleñ pla-
nu;

3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie uk³adu drogo-
wego zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wymienionych
planem elementów uk³adu komunikacyjnego, w tym dro-
gowych obiektów in¿ynierskich;

5) parametry uk³adu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacj¹
i przepisami odrêbnymi;

6) w zale¿no�ci od programu funkcjonalnego zapewnienie na
dzia³ce pe³nych potrzeb parkingowych zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi.

§16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej z
dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy, a w przypadku
lokalizacji poza terenami komunikacji prze³o¿enia jej na
tereny komunikacji;

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych do zbiorników bezod-
p³ywowych i wywóz nieczysto�ci zgodnie z gospodark¹
odpadami gminy;

3) zagospodarowanie wód deszczowych w granicach w³a-
snej dzia³ki;

4) dopuszczenie retencjonowania �cieków deszczowych i ich
wtórne wykorzystanie do celów nawodnieñ;

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenerge-
tycznej;

6) lokalizacjê stacji transformatorowo-rozdzielczych na sa-
modzielnych dzia³kach z dostêpem do drogi publicznej;

7) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na tere-
nach komunikacji wy³¹cznie jako sieci podziemnej.

§17. Nie okre�la siê innych ni¿ dotychczasowe sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgod-
nego z uchwa³¹.

§18. Ustala siê 30 % stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, okre�lon¹ przy
uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwale-
niem planu.

§19. Traci moc uchwa³a nr XVI/188/08 Rady Gminy w
Lubaszu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrêbie wsi Lubasz, Dêbe i Prusinowo.

§20. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubasz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Bogus³aw Dymek
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Na podstawie 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 w Lubaszu stwierdza zgod-
no�æ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XVIII/201/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrêbie wsi Lubasz, Dêbe i Prusinowo.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

w obrêbie wsi Lubasz, Dêbe i Prusinowo z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XVIII/201/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrêbie wsi Lubasz, Dêbe i Prusinowo.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO
WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie 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 w Lubaszu rozstrzyga, co
nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy Lubasz z dnia 10
listopada 2008 r. w sprawie braku uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego
do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu
ustaleñ planu na �rodowisko, nie rozstrzyga siê o sposobie
ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XVIII/201/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrêbie wsi Lubasz, Dêbe i Prusinowo.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBRÊBIE WSI LUBASZ, DÊBE I PRUSINOWO, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy w Lubaszu
rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej w nastêpuj¹cy sposób:

§1. 1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych prze-
widzianych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami tere-
nów, prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
getycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki
odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.
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3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Lubasz.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego gminy Lubasz.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy;

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych;

b) dotacji samorz¹du województwa;

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych;

d) kredytów i po¿yczek bankowych;

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr
142, poz. 1591) z pó�niejszymi zmianami, art. 30 ust. 6 stawy
z dnia 26 stycznia 1982 r �Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr
97, poz. 674) z pó�niejszymi zmianami Rada Gminy Lubasz
uchwala co nastêpuje:

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminê Lubasz

ROZDZIA£ I

Postanowienia wstêpne

§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Lu-
basz nazwany dalej Regulaminem okre�la:

1) wysoko�æ stawek oraz warunki przyznawania dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy,

1145

UCHWA£A Nr XVIII/202/09 RADY GMINY LUBASZ

z dnia 25 marca 2009 r.

W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Lubasz.

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny dora�-
nych zastêpstw,

3) wysoko�æ i warunki przyznania innych �wiadczeñ wynika-
j¹cych ze stosunku pracy.

§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:

1) szkole - rozumie siê przez to szko³ê lub przedszkole pro-
wadzone przez Gminê Lubasz,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze � nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1,

3) pracodawcy - rozumie siê przez to szko³ê, b¹d� w zale¿no-
�ci od kontekstu - dyrektora szko³y albo inn¹ osobê
wyznaczon¹ do dokonywania czynno�ci w sprawach z
zakresu prawa pracy,

4) nauczycielach � rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnio-
nych przez danego pracodawcê.

§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³ i
przedszkoli.

2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.
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