
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 227 Poz. 4014– 23113 –

4014

UCHWADA Nr XXVIII/342/2009 RADY GMINY DUBOWO

z dnia 28 wrze[nia 2009 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej w Dubowie, dziaEka nr ewid. 106 i czę[ć; dziaEki nr ewid. 105.

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 ze zmianami) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Dubowo uchwala co następuje:

§1.1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Dubowo - uchwaEa Rady Gminy 
Dubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 9.07.2002 r. 
oraz zmianą Studium, wprowadzoną uchwaEą Rady 
Gminy Dubowo Nr X/101/2007 z dnia 19.10.2007 
r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dziaEka nr ewid. 106 i czę[ć dziaEki 
nr ewid. 105 w Dubowie.

2. Granice obszaru objętego planem zostaEy nanie-

sione na rysunku planu.
3. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 

uchwaEy oraz integralnych czę[ci:
1) rysunku planu - w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyEorone-

go do publicznego wglądu - zaEącznik nr 2;

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym;
2) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;
3) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Gminy Dubowo;
4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na obszarze w obrębie linii rozgrani-
czających, okre[lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe;

6) przedsięwzięciach mogących zawsze znaczą-

co oddziaEywać na [rodowisko oraz przedsię-

wzięciach mogących potencjalnie znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko - nalery przez to 
rozumieć przedsięwzięcia okre[lone w ustawie 
z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale 
spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o 
ocenach oddziaEywania na [rodowisko - Dz.U. 
Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r.;

7) dopuszczalnych poziomach haEasu - nalery 
przez to rozumieć dopuszczalne poziomy haEa-

su okre[lone dla okre[lonych kategorii terenów 
w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Zrodowi-
ska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-

puszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
(Dz.U. Nr 120, poz. 826);

8) froncie dziaEki - nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z 
której odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie 
na dziaEkę;

9) maEej gastronomii - nalery przez to rozumieć 
lokal gastronomiczny w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym, posiadającym najwyrej jeden 
lokal mieszkalny;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeG w ja-

kiej mogą się znajdować budynki od przestrze-

ni, na której nie ma morliwo[ci zabudowy. 
qaden z elementów elewacji nie more przekro-

czyć nieprzekraczalnej linii zabudowy o więcej 
nir: okapy i gzymsy - 0,5 m; balkony, galerie, 
loggie, wykusze, schody zewnętrzne, pochyl-
nie, rampy - 1,3 m; werandy, tarasy ｠ 3 m.;

11) przestrzeni publicznej - nalery przez to rozu-

mieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych 
w ksztaEcie wydzielonym liniami rozgraniczają-

cymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i do-

stępna publicznie przestrzenną caEo[ć;
12) siedlisku przyrodniczym - nalery przez to ro-

zumieć obszar lądowy lub wodny, naturalny 
lub pomaturalny wyodrębniony w oparciu o 
cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, 
okre[lony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 
z 2004 r.);

13) reklamie - nalery przez to wszelkie no[niki in-

formacji wizualnej (no[niki na[cienne, wolno-

stojące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowania-

mi, nie będące szyldami, tablicami informacyj-
nymi czy znakami w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnaEach drogowych;

14) reklamie wielkoformatowej - nalery przez to 
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rozumieć reklamę o powierzchni powyrej 12 
m2;

15) tablicach informacyjnych - nalery przez to ro-

zumieć elementy systemu informacji miejskiej, 
w tym: tablice informujące o nazwie ulicy, 
numerze domu, tablice informujące turystów, 
oraz tablice z ogEoszeniami;

16) szyldach - nalery przez to rozumieć oznacze-

nia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów 
gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykony-

wania dziaEalno[ci, nie będące reklamą;
17) dachu dwuspadowym - nalery przez to ro-

zumieć dach posiadający dwie podstawowe 
poEacie dachowe o przeciwlegEych spadkach 
Eączące się wzdEur kalenicy, z dopuszczeniem 
uzupeEnienia mniejszymi poEaciami wynikający-

mi z ksztaEtu rzutu budynku lub wynikającymi 
z zastosowania takich elementów jak lukarny, 
ganki, ryzality, werandy, naczóEki itp. W przy-

padku zastosowania dachu dwuspadowego w 
bryle budynku pojawiają się trójkątne lub tra-

pezowe w przypadku zastosowania naczóEków 
zaniknięcia elewacji szczytowych;

18) dachu wielospadowym - nalery przez to ro-

zumieć dach posiadający co najmniej trzy pod-

stawowe poEacie dachowe o podobnych spad-

kach, Eączące się w jednym punkcie lub wzdEur 
kalenic. W przypadku rozczEonkowanego rzutu 
budynku lub zastosowania, takich, elementów 
jak lukarny, ganki, podstawowe poEacie mogą 
być uzupeEniane mniejszymi poEaciami o po-

dobnych spadkach;
19) dachu stromym - nalery przez to rozumieć 

dach o nachyleniu 18° lub większym albo o 
nachyleniu w [ci[le okre[lonym przedziale - 
18° i powyrej 18°.

§3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe do-

tyczące przeznaczenia terenów;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) sposób ustawienia kalenic dachowych budyn-

ków mieszkalnych;
5) stanowisko archeologiczne.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§4. Ustala się następujące przeznaczenie tere-

nów:
1) ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1MN - 5MN, na których przeznaczeniem 
podstawowym jest funkcja mieszkaniowa - na 
kardej dziaEce jeden budynek mieszkalny oraz 
jeden budynek gospodarczy lub garar. Przezna-

czenie dopuszczalne stanowi funkcja usEugo-

wa, która nie more zajmować więcej nir 30% 
powierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego. 
Na terenie 5MN dopuszcza się kontynuowanie 
dotychczasowej funkcji obsEugi gospodarstwa 
rolnego. Dopuszcza się równier urządzenia o 
niewielkich gabarytach związane z funkcjo-

nowaniem lokalnych systemów infrastruktury 
technicznej lub telekomunikacyjnej - nie kon-

kurujące wielko[cią i wysoko[cią z obiektami 
przeznaczenia podstawowego;

2) ustala się teren rolniczy, oznaczony na rysunku 
planu symbolem R, na którym przeznaczeniem 
podstawowym są uprawy polowe. Przeznacze-

nie dopuszczalne mogą stanowić urządzenia o 
niewielkich gabarytach związane z funkcjo-

nowaniem lokalnych systemów infrastruktury 
technicznej lub telekomunikacyjnej - nie kon-

kurujące wielko[cią i wysoko[cią z obiektami 
przeznaczenia podstawowego na terenach 
1MN -5MN;

3) ustala się teren infrastruktury technicznej elek-

troenergetycznej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem E;

4) ustala się tereny dróg dojazdowych wewnętrz-
nych, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1KDW - 4KDW;

5) ustala się teren poszerzenia istniejącej drogi 
gminnej, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem kd;
6) ustala się teren drogi pieszej, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KX.

§5. Wprowadza się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) projektowana zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna winna nawiązywać do tradycyjnych 
wzorców architektonicznych, stosowanych na 
terenach wiejskich poprzez ograniczenie wyso-

ko[ci zabudowy - budynki parterowe ze stro-

mymi dachami oraz poprzez stosowanie detali 
architektonicznych i materiaEów wykoGczenio-

wych charakterystycznych dla miejscowej tra-

dycji;
2) szczególnej dbaEo[ci wymaga zagospodarowa-

nie zielenią obrzery dziaEek - pomiędzy drogami 
a zabudową.

§6. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na obszarze objętym planem przeznaczenie 

podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne 
nie mogą nalereć do przedsięwzięć, mogących 
zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
bądp do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko. Wymóg 
ten nie dotyczy terenów dróg i infrastruktury 
technicznej. Wszelkie oddziaEywania związane 
z podstawowym i dopuszczalnym przeznacze-

niem terenu nie mogą powodować przekrocze-

nia standardów jako[ci [rodowiska, okre[lo-
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nych przepisami odrębnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

2) w zakresie ochrony przed haEasem wskazuje 
się, ir tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lami 1MN - 5MN nalerą do kategorii terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu 
symbolem R nalery pozostawić w dotychcza-

sowym urytkowaniu - uprawy polowe, i pro-

wadzić na nim gospodarkę rolną zgodnie z 
przepisami szczególnymi;

4) zakazuje się lokalizowania pEyt obornikowych i 
otwartych zbiorników na nieczysto[ci;

5) w rejonie istniejącego oczka wodnego nale-

ry zrealizować nasadzenia drzew i krzewów. 
Stosować ro[liny z przewagą gatunków ro-

dzimych, dostosowane do lokalnego siedliska 
przyrodniczego;

6) zakazuje się przeksztaEceG powierzchni ziemi, 
zakEócających naturalną rzepbę terenu;

7) masy ziemne powstaEe w wyniku fundamen-

towania nalery gromadzić w wyznaczonym 
miejscu i zagospodarować w obrębie dziaEki, 
zgodnie z przepisami szczególnymi;

8) sposób posadowienia i podpiwniczenia obiek-

tów budowlanych musi uwzględniać utrudnio-

ne warunki gruntowo-wodne, mogące wystę-

pować miejscowo;
9) zakazuje się odprowadzać nieczysto[ci pEynne 

do gruntu;
10) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych obowiązują ustalenia §13 ust.4;
11) w zakresie odprowadzenia [cieków bytowych 

obowiązuj ą ustalenia §13 ust. 3;
12) odpady nalery gromadzić w granicach posesji 

w sposób selektywny i przekazywać do odzy-

sku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 
odrębnymi oraz zgodnie z gminnym planem go-

spodarki odpadami;
13) energię dla celów grzewczych wytwarzać na 

bazie paliw pEynnych, gazowych i staEych (np. 
biomasa, drewno), charakteryzujących się ni-
skimi wskapnikami emisji oraz wykorzystywać 
energię elektryczną lub alternatywne pródEa 
energii. Zakazuje się stosowania węgla w no-

woprojektowanych obiektach;
14) przy pracach ziemnych uwzględnić przebu-

dowę urządzeG melioracyjnych. Przebudowa 
urządzeG melioracyjnych wymaga szczegóEo-

wego uzgodnienia - oraz pozwolenia wodno-
prawnego.

§7. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, podczas prac ziemnych przy reali-
zacji inwestycji związanych z zabudowaniem 
i zagospodarowaniem przedmiotowego tere-

nu, ustala się obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych. Inwestor winien uzyskać 
pozwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowę;

2) nie okre[la się zasad ochrony dóbr kultury 
wspóEczesnej z uwagi na nie występowanie ta-

kich obiektów na obszarze objętym planem.

§8. Ustala się następujące wymagania wynikające 
z potrzeby ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) zakazuje się stosowania reklam wielkoforma-

towych.
2) reklamy o jednolitych standardach grafiki, liter-

nictwa i kolorystyki dopuszcza się wyEącznie 
na ogrodzeniach dziaEek wzdEur drogi gminnej 
KD(G). Maksymalna wysoko[ć reklam: 1,5 m;

3) szyldy i tablice informacyjne nalery objąć jed-

nolitymi standardami grafiki, liternictwa, kolo-

rystyki;
4) ogrodzenia arurowe - sEupki z cegEy, drewna 

lub kamienia naturalnego, wypeEnienie w for-
mie elementów drewnianych lub metalowych.

§9. Ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) dopuszcza się adaptowanie istniejącej zabudo-

wy przy zachowaniu dotychczasowych para-

metrów i wskapników ksztaEtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu;
2) dopuszcza się rozbiórkę, wymianę, przebudo-

wę, rozbudowę i nadbudowę istniejących bu-

dynków. Wymiana, przebudowa, rozbudowa 
i nadbudowa istniejących budynków wymaga 
zastosowania parametrów ustalonych dla pro-

jektowanej zabudowy;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegEo[ci:

a) na terenach 1MN i 5MN ｠ 10 m od linii roz-
graniczającej istniejącą drogę gminną KD(G), 
na terenie 2MN w odlegEo[ci 10 ｠ 34 m od 
linii rozgraniczającej drogę gminną KD(G), po 
uwzględnieniu poszerzenia tej drogi o pas te-

renu kd - zgodnie z rysunkiem planu;
b) 6 m od linii rozgraniczających drogi dojazdo-

we wewnętrzne 1KDW - 4KDW oraz drogę 
pieszą KX - zgodnie z rysunkiem planu.

4) powierzchnia zabudowy na terenach 1MN - 
5MN nie more przekraczać - 25% powierzchni 
dziaEki;

5) powierzchnia biologicznie czynna na terenach 
1MN - 5MN powinna wynosić co najmniej 50% 
powierzchni dziaEki;

6) parametry projektowanych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych:

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze uryt-
kowe lub nieurytkowe o Eącznej wysoko[ci nie 
przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy 
dachu 10 m z dopuszczeniem podpiwniczenia. 
Dopuszcza się wyrsze elementy techniczne, 
np. kominy, nie przekraczające wysoko[ci 
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12m n.p.t;
b) dachy strome dwu- lub wielospadowe o na-

chyleniu 30° - 45° z najdEurszą, kalenicą 
ustawioną zgodnie z rysunkiem planu. Do-

puszcza się facjaty i okna dachowe, przykryte 
dachami o podobnym nachyleniu jak nachyle-

nie gEównych poEaci dachowych z dopuszcze-

niem nachylenia większego lub mniejszego w 
przedziale plus minus 10°;

c) pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitu-

jące dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy 
pokryciowe w gamie kolorów: brunatny, ce-

glasty do ciemnoczerwonego przy czym nale-

ry unikać jaskrawych odcieni tych barw;
7) parametry i zasady sytuowania projektowanych 

budynków gospodarczych lub garary:
a) na terenach 1MN - 5MN budynki gospodarcze 

lub garare morna zlokalizować jako wolnosto-

jące, jako dobudowane do budynku mieszkal-
nego lub przy granicy dziaEki - zgodnie z ry-

sunkiem planu. Dopuszcza się zlokalizowanie 
budynku gospodarczego w odlegEo[ci 1,5 m 
od granicy dziaEki. Dopuszcza się zlokalizowa-

nie dodatkowego gararu w obrębie kubatury 
budynku mieszkalnego. W przypadku zreali-
zowania budynku gospodarczego lub gararu 
przy granicy dziaEki, takie samo rozwiązanie 
obowiązuje na sąsiedniej dziaEce;

b) maksymalna powierzchnia budynku gospodar-
czego lub nie wbudowanego gararu - 60 m2;

c) maksymalna wysoko[ć nie wbudowanego 
gararu nie more przekraczać 3,2 m od pozio-

mu terenu do okapu dachu;
d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe;

§10. Na obszarze objętym planem nie występuj ą 
tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na 
podstawie odrębnych przepisów.

§11. Wprowadza się następujące zasady podziaEu 
nieruchomo[ci:

1) dopuszcza się korektę zaznaczonych na ry-

sunku planu podziaEów na dziaEki budowlane 
pod warunkiem, re nie spowoduje ona zmniej-
szenia wielko[ci dziaEek o więcej nir 10%;

2) dopuszcza się Eączenie projektowanych dzia-

Eek, maksymalnie dwóch;
3) zakazuje się wtórnych podziaEów projektowa-

nych dziaEek;
4) nie przewiduje się scalania i podziaEu nieru-

chomo[ci, wymagających wszczęcia procedu-

ry w rozumieniu przepisów odrębnych.

§12. W zakresie szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się zakaz zabudowy oraz nasadzeG 
drzew i krzewów w obrębie pasa terenu o szeroko-

[ci 2 m od osi istniejącego kolektora sanitarnego na 
terenach 5MN, 1KDW i KX a takre przestrzeganie 
innych wymogów okre[lonych dla kolektora w od-

powiednich przepisach i normach.
§13. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej:
1. Komunikacja
1) obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-

nem stanowią:
a) istniejąca poza obszarem objętym planem 

droga gminna KD(G), prowadząca w kierun-

ku miejscowo[ci Rzegnowo i posiadająca 
wEączenie do drogi krajowej KD5. Ustala się 
poszerzenie drogi gminnej KD(G) o pas terenu 
oznaczony symbolem kd o szeroko[ci od 0 do 
4 m, kosztem dziaEki o nr ewid.106 - zgodnie 
z rysunkiem planu;

b) projektowane drogi dojazdowe wewnętrz-
ne, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1KDW - 4KDW o szeroko[ci 10 m w liniach 
rozgraniczających;

c) projektowana droga piesza, oznaczona na ry-

sunku planu symbolem KX o szeroko[ci 4m w 
liniach rozgraniczających.

2) na obszarze objętym planem nalery zabezpie-

czyć miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych w ilo[ci nie mniejszej nir 2 stanowiska 
dla kardej dziaEki. W przypadku zlokalizowania 
usEug nalery wyznaczyć dodatkowo miejsca 
postojowe w wymiarze co najmniej 3 stano-

wiska na 10 zatrudnionych lub urytkowników 
usEug.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) istniejącą sieć wodociągową nalery doprowa-

dzić siecią rozdzielczą do obszaru objętego pla-

nem,
2) woda dla celów przeciwporarowych powinna 

być dostępna w ilo[ci zapewniającej jej wyma-

gane zapotrzebowanie dla celów przeciwpora-

rowych z urządzeG sEurących do jej dostarcza-

nia do celów sanitarnych i technologicznych. 
W przypadku braku warunków technicznych 
dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie.

3. Docelowo przewiduje się odprowadzenie [cie-

ków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej. 
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
się gromadzenie [cieków bytowych w atestowa-

nych, szczelnych zbiornikach bezodpEywowych i 
systematyczny wywóz nieczysto[ci do oczyszczal-
ni komunalnej w Dubowie przez koncesjonowanego 
przewopnika. Ograniczenia w urytkowaniu wzdEur 
istniejącego kolektora sanitarnego zapisano w §12.

4. Dla odprowadzenia opadowych i roztopowych 
ustala się, re na terenach 1MN - 5MN wody opado-

we i roztopowe nalery odprowadzić powierzchnio-

wo na tereny zielone wokóE zabudowaG, do doEów 
chEonnych lub do zbiorników retencyjnych. Wody 
opadowe i roztopowe odprowadzane do wód po-

wierzchniowych muszą speEniać warunki okre[lone 
w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony 
[rodowiska.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
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nalery:
1) projektowaną sieć elektroenergetyczną prowa-

dzić w liniach rozgraniczających dróg;
2) stację transformatorową zlokalizować na te-

renie infrastruktury technicznej elektroenerge-

tycznej, oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem E. Dopuszcza się i zmianę lokalizacji stacji 
transformatorowej na inne miejsce, po uzgod-

nieniu z zakEadem energetycznym i uzyskaniu 
odpowiedniej sEurebno[ci gruntowej;

3) realizacja i finansowanie inwestycji elektroener-
getycznych oraz usuwanie kolizji projektowa-

nych obiektów z istniejącymi sieciami energe-

tycznymi będącymi wEasno[cią ENEA S.A. na 
przedmiotowym terenie odbywać się będzie 
zgodnie z przepisami odrębnymi odpowiednio 
na podstawie: warunków przyEączenia albo 
usunięcia kolizji, które okre[li ENEA S.A. na 
wniosek zainteresowanych podmiotów;

6. Dopuszcza się lokalizowanie na obszarze obję-

tym planem urządzeG technicznych obsEugi obiek-

tów budowlanych i obiektów pomocniczych sEu-

rących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną 
oraz związane z odprowadzeniem [cieków lub inny-

mi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania 
odpowiedniej sEurebno[ci gruntowej.

7. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okre-

[lonych w przepisach szczególnych.

§14. Nie okre[la się sposobu i terminu tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§15. UstaEa się stawkę, sEurącą naliczaniu jedno-

razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy w wysoko[ci 8%.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dubowo.

§17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z zaEącznikiem graficznym Nr 1 rysunek planu, 
stanowiącym integralną czę[ć uchwaEy, podlegają 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

§18. UchwaEa w sprawie niniejszego planu wcho-

dzi w rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia jej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Jan Grabowski
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ZaEącznik nr 1 (mapka skan)
do UchwaEy Nr XXVIII/342/2009

Rady Gminy Dubowo
z dnia 28 wrze[nia 2009 r.
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXVIII/342/2009

Rady Gminy Dubowo
z dnia 28 wrze[nia 2009 r.

Rady Gminy Dubowo w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wDubowie, dziaEka nr ewid. 106 
i czę[ć dziaEki nr ewid. 105

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 zmianami) 
Rada Gminy Dubowo rozstrzyga co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy Dubo-

wo z dnia 18.09.2009 r. w sprawie braku uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyEoronego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko w 
dniach od 14.08.2009 r. do 17.09.2009 r., nie roz-
strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dubowie, 

dziaEka nr ewid. 106 i czę[ć dziaEki nr ewid. 105 wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXVIII/342/2009

Rady Gminy Dubowo
z dnia 28 wrze[nia 2009 r.

Rady Gminy Dubowo w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w Dubowie, dziaEka nr ewid. 106 
i czę[ć dziaEki nr ewid. 105

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 zmianami), 
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 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 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 
r., Nr 80, poz. 717) i art. 111, ust 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 
i Nr 65 poz. 594) Rada Gminy Dubowo rozstrzyga 
co następuje:

I. Sposób realizacji:
1) W miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Dubowie dziaEka nr ewid. 106 
i czę[ć dziaEki nr ewid. 105 inwestycje z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i zaopatrzenia w [cieki nie występują

2) W zakresie komunikacji ustala się poszerzenie 

drogi gminnej KD(G) nr ewid. 166 na odcinku 
o dEugo[ci ok. 230 m o pas terenu oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem kd, o zmiennej 
szeroko[ci od 0,5 do 4,0 m wydzielony z dziaE-
ki nr ewid. 106. Teren pod poszerzenia drogi 
gminnej będzie przekazany na rzecz gminy w 
oparciu o stosowane umowy.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
do zadaG wEasnych gminy, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych.

oródEa finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej i komunikacji wyszczególnione 
w punkcie 1 objęte realizacją z tytuEu sporządzenia 
niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego będą finansowane z budretu gmi-
ny, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale in-

westorów zewnętrznych w oparciu o ustawę z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy 
uwzględnieniu horyzontu czasowego dla poszcze-

gólnych zadaG i sposobu ich realizacji. Wykaz in-

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO 
o sposobie realizacji zapisanych w planie zadaG z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-

sowania w m.p.z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dubowie, 
dziaEka nr ewid. 106 i czę[ć dziaEki nr ewid. 105
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westycji do zadaG wEasnych gminy jest materiaEem 
do formuEowania zadaG wieloletniego planu inwe-

stycyjnego gminy.

4015

UCHWADA Nr XXXVII/168/2009 RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 28 wrze[nia 2009 r.

zmieniająca uchwaEę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 
90 f ustawy z dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie 
o[wiaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z pópn. 
zm.) Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr VI/27/2007 Rady Gminy w Ol-
szówce z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie regu-

laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 12 
kwietnia 2007 r. Nr 53, poz. 1408, wprowadza się 
następujące zmiany:

1. §3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
ｧ§3 pkt 2. Przyznane stypendium szkolne nie 

more być nirsze miesięcznie nir 80% kwoty, o któ-

rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o [wiadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pópn. zm.), zwanej 
dalej ｧustawą o [wiadczeniach rodzinnychｦ - i nie 
more przekraczać 200% tej kwoty.ｦ;

2. w §3 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
ｧ§3 pkt 2a. W zalerno[ci od sytuacji materialnej 

rodziny, w której zamieszkuje uczeG ustala się wy-

soko[ć stypendium szkolnego miesięcznie:
1) I grupa - przy miesięcznej wysoko[ci dochodu 

na osobę w rodzinie ucznia w wysoko[ci 40% 
kryterium dochodowego - od 80% do 200% 
kwoty, o której mowa w §3 pkt 2;

2) II grupa - przy miesięcznej wysoko[ci dochodu 
na osobę w rodzinie ucznia powyrej 40% a po-

nirej 70% kryterium dochodowego - od 80% 
do 150% kwoty, o której mowa w §3 pkt 2;

3) III grupa - przy miesięcznej wysoko[ci dochodu 
na osobę w rodzinie ucznia powyrej 70% kry-

terium dochodowego do wysoko[ci kwoty, o 

której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 
marca 2004 r. o pomocy spoEecznej (Dz.U. z 
2009 r. Nr 175, poz. 1362)- od 80% do 100% 
kwoty, o której mowa w §3 pkt 2.ｦ;

3. w §3 skre[la się pkt 3 i 4;
4. w §5 pkt 4 po wyrazach ｧjest niemorliweｦ do-

daje się ｧ lub nieceloweｦ;
5. w §6 pkt 2 wyrazy ｧna okres od wrze[nia do 

czerwca w danym roku szkolnymｦ zastępuje się 
wyrazami ｧ na okres nie krótszy nir miesiąc i nie 
dEurszy nir 10 miesięcy w danym roku szkolnym.ｦ;

6. §9 otrzymuje brzmienie:
ｧ§9. ZasiEek szkolny jest formą dorapnej pomocy 

dla ucznia, który znalazE się przej[ciowo w trudnej 
sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem lo-

sowym.ｦ;
7. §10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
ｧ§10 pkt 1. ZasiEek szkolny more posiadać formę 

[wiadczenia pienięrnego, przyznanego uczniowi w 
celu pokrycia wydatków związanych z procesem 
edukacyjnym, bądp formę pomocy rzeczowej o cha-

rakterze edukacyjnym.ｦ.

§2. W pozostaEym zakresie uchwaEa nie ulega 
zmianie.

§3. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Olszówka.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą 
od 1 listopada 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Olszówka

(-) PaweE Lasota


