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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/46/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY ŁUBOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLA-
NIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RADY GMINY ŁUBOWO W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  
JEDNORODZINNEJ W OWIECZKACH DZIAŁKA NR EWID. 239/1, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADNOĊCI ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póčn. zm.), 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 póčn. zm.) i ustawy z dnia 27   sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 
1240 z póčn. zm.) Rada Gminy Łubowo rozstrzyga 
co nastćpuje: 
 
§ 1 I. Sposób realizacji zapisanych w planie 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  
Zapisane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej  jednorodzinnej w Owieczkach działka nr 
ewid. 239/1 inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny to: 

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej , która  bćdzie realizowana zgodnie z 
przepisami prawa materialnego i finansowego 
w tym zakresie. 
2) Za podstawć przyjćcia realizacji wyďej wy-
znaczonych zadaĉ , które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy stanowić bćdą zapisy Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego Gminy Łubo-
wo . 
3) Okreċlenie terminów przystąpienia i za-
koĉczenia realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie 
według kryteriów i zasad przyjćtych przy kon-

struowaniu Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego Gminy Łubowo. 
4) Inwestycje realizowane mogą być etapo-
wo w zaleďnoċci od wielkoċci ċrodków przezna-
czonych na inwestycje. 
5) Projektowany układ komunikacji we-
wnćtrznej oznaczony symbolami 1KDW i 2KDW 
oraz przyłącza do sieci wodociągowej bćdą re-
alizowane przez właċcicieli nieruchomoċci. 
6) Uchwalenie planu miejscowego nie wy-
woła skutków związanych z wypłata odszkodo-
waĉ na skutek zmniejszenia wartoċci nieru-
chomoċci. 

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które  
naleďą do zadaĉ własnych gminy, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych. 
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez : 
1) Wydatki z budďetu miasta, 
2) Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budďet miasta -w ramach m.in.: 
 a) Dotacji unijnych, 
 b) Dotacji samorządu województwa, 
 c) Dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
 d) Kredytów i poďyczek bankowych, 
 e) Innych ċrodków zewnćtrznych. 
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilno- prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego- 
„PPP”. 
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UCHWAŁA NR VI/47/2011 RADY GMINY ŁUBOWO 

 z dnia 11 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w miejscowości Imielno działka nr ewid. 221  

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, 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 i Nr 116, 
poz. 1203, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 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 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 
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803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413) Rada Gminy Łubowo uchwala, co na-
stćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w miejscowoċci Imielno 
działka nr ewid. 221 gmina Łubowo, po stwierdze-
niu zgodnoċci ze Studium Uwarunkowaĉ i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Łubowo (Uchwała Nr XXXVIII/273/02 Rady Gminy 
Łubowo z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniona uchwałą 
Rady Gminy Łubowo Nr X/101/2007 z dnia 19 pač-
dziernika 2007 r. oraz zmieniona uchwałą Rady 
Gminy Łubowo Nr XXXIV/401/2010 z dnia 
29.04.2010 r.), zwany dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje działkć nr ewid. 221, w 
Imielnie gm. Łubowo. Granice obszaru objćtego 
planem przedstawiono na rysunku planu, stano-
wiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Integralną czćċć uchwały stanowią: 
1) rysunek planu zatytułowany "Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w miejscowoċci Imielno działka nr 
ewid. 221" w skali 1:1000, wraz z wyrysem 
ze Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego gminy 
Łubowo, stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie Rady Gminy Łubowo o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy Łubowo o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiące załącznik nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 

przez to rozumieć linić wyznaczającą mi-
nimalną odległoċć budynku od linii rozgra-
niczającej tereny o róďnym przeznaczeniu; 

2) powierzchni zabudowy - rozumie sić przez 
to powierzchnić zabudowy wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na działce, mie-
rzoną po obrysie ċcian zewnćtrznych, z wy-
łączeniem: schodów, ramp, tarasów i po-
wierzchni utwardzonych; 

3) szyldzie – rozumie sić przez to oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsićbior-
cy, ich siedzib lub miejsc wykonywania 
działalnoċci; 

4) tablicy informacyjnej – rozumie sić przez to 
element systemu informacji miejskiej, in-

formacji turystycznej, przyrodniczej lub 
edukacji ekologicznej; 

5) terenie – rozumie sić przez to powierzchnić 
o okreċlonym przeznaczeniu i zasadach za-
gospodarowania, wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi; 

6) urządzeniu reklamowym – rozumie sić 
przez to wszelkie urządzenia bćdące noċni-
kami informacji lub promocji wizualnej w 
jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niami 

 
Rozdział II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysun-
ku planu, 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczony symbolem MN; 

2) teren komunikacji - droga wewnćtrzna, 
oznaczony symbolem: KDW. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) ustala sić zakaz lokalizacji: 
a) wiatraków elektrycznych, 
b) wolno stojących urządzeĉ reklamowych 

oraz słupów reklamowych, 
c) urządzeĉ reklamowych i szyldów w sposób 

przesłaniający elementy i detale architek-
toniczne, 

d) ogrodzeĉ o przćsłach z typowych elemen-
tów prefabrykowanych i ďelbetowych od 
strony dróg wewnćtrznych i przestrzeni 
publicznych; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) obiektów małej architektury, 
b) ogrodzeĉ aďurowych o wysokoċci nie 

wićkszej niď 1.5m, 
c) urządzeĉ reklamowych i szyldów o po-

wierzchni reklamy nie wićkszej niď 1,0 m2, z 
zastrzeďeniem pkt 1 c) i d). 

§ 5. 1. W zakresie okreċlenia zasad ochrony ċro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala sić: 
a) ochronć zieleni naturalnej, zgodnie z prze-

pisami odrćbnymi oraz dopuszczenie no-
wych nasadzeĉ, o ile nie są sprzeczne z in-
nymi ustaleniami planu, a takďe zagospo-
darowanie zielenią wszystkich wolnych od 
utwardzenia fragmentów terenów, 

b) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko, w rozumieniu prze-
pisów odrćbnych, z wyjątkiem dopuszczo-
nych pozostałymi ustaleniami planu, 

c) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg mate-
riałami pylącymi, w szczególnoċci ďuďlem, 
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d) zakaz zanieczyszczania ċrodowiska grunto-
wo – wodnego oraz destabilizacji stosun-
ków wodnych; 

e) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas 
ziemnych pozyskanych podczas prac bu-
dowlanych w obrćbie terenu lub usuwania 
ich zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

f) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub 
ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, 

g) w zakresie gospodarki odpadami, obowią-
zek gromadzenia segregowanych odpadów 
w wyznaczonych miejscach na terenie po-
sesji i ich dalsze zagospodarowanie zgod-
nie z planem gospodarki odpadami dla 
gminy Łubowo i przepisami odrćbnymi, 

h) odprowadzanie ċcieków bytowych do ka-
nalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem do 
czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, 
gromadzenia ċcieków w szczelnych zbior-
nikach bezodpływowych, z których ċcieki 
wywoďone bćdą przez koncesjonowanego 
przewočnika do oczyszczalni ċcieków, 

i) zakaz lokalizowania przydomowych oczysz-
czalni ċcieków, 

j) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej, w przypadku jej braku 
odprowadzenie ich na własny teren nie-
utwardzony, do dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych, 

k) pobór wody do celów bytowo – gospodar-
czych z sieci wodociągowej, z dopuszcze-
niem korzystania z istniejących w chwili 
uchwalenia niniejszego planu indywidual-
nych ujćć wody, a do czasu realizacji sys-
temu wodociągowego budowy nowych, 
indywidualnych ujćć wody, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi, 

l) stosowanie indywidualnych systemów 
grzewczych z zastosowaniem kotłów po-
siadających atest bezpieczeĉstwa ekolo-
gicznego zasilanych energią elektryczną 
lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy 
lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące sić 
niskimi wskačnikami emisji albo alterna-
tywne čródła energii; 

2) dopuszcza sić realizacjć kondygnacji pod-
ziemnych, pod warunkiem, ďe ich budowa 
nie doprowadzi do destabilizacji stosunków 
wodnych lub niekorzystnego oddziaływa-
nia na statecznoċć gruntów. 

2. W zakresie kształtowania komfortu aku-
stycznego w ċrodowisku ustala sić, iď teren ozna-
czony symbolem MN w zakresie ochrony przed 
hałasem kwalifikuje sić do terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić podczas prac ziemnych przy realizacji 
inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospo-
darowaniem przedmiotowego terenu, obowiązek 

prowadzenia badaĉ archeologicznych. Inwestor 
winien uzyskać pozwolenie na badania archeolo-
giczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowć. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje sić ustaleĉ. 
 
§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskačników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenu MN: 

1) ustala sić: 
a) lokalizacjć zabudowy wolno stojącej, zgod-

nie z liniami zabudowy wyznaczonymi na 
rysunku planu, 

b) lokalizacjć jednego budynku mieszkalnego 
na działce budowlanej, 

c) maksymalną powierzchnić zabudowy - 
20% powierzchni działki budowlanej, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni działki budowlanej 
w wielkoċci 65%, 

e) wysokoċć budynku mieszkalnego – 2 kon-
dygnacje naziemne w tym poddasze uďyt-
kowe, tj. do 9,0 m, 

f) wysokoċć wolno stojącego budynku gara-
ďowego i budynku gospodarczego do 4,5 
m, 

g) geometria dachu - dach stromy o kącie na-
chylenia połaci dachowych od 30o do 45o 
dla wszystkich budynków, 

h) w przypadku podziałów działek: 
- powierzchnić działki nie mniejszą niď 1500 

m2, 
- front działki budowlanej nie mniejszy niď 

25,0 m,przy czym zasady podziału działki 
budowlanej nie dotyczą działek przezna-
czonych pod infrastrukturć techniczną, 

i) zapewnienie stanowisk postojowych, 
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 6), 

j) zakaz lokalizacji dróg wewnćtrznych, 
k) dostćp do terenu z drogi publicznej znajdu-

jącej sić poza granicami planu lub z projek-
towanej drogi wewnćtrznej KDW; 

2) dopuszcza sić: 
a) lokalizacjć jednego wolno stojącego bu-

dynku garaďowego, 
b) lokalizacjć jednego wolno stojącego bu-

dynku gospodarczego, 
c) prowadzenie działalnoċci gospodarczej 

zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
d) realizacjć kondygnacji podziemnych z za-

strzeďeniem §.5, ust. 1 pkt 2), 
e) inny podział na działki budowlane niď 

przedstawiony na rysunku planu przy za-
chowaniu zasad podziału okreċlonych w 
pkt 1) h), 

f) wydzielenie nowych działek pod infrastruk-
turć techniczną. 

 

§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskačników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenu KDW ustala sić: 
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1) sytuowanie elementów infrastruktury 
transportowej zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

2) zakaz lokalizowania obiektów innych niď 
związane z drogami; 

3) zakaz grodzenia terenu od strony po-
wierzchniowych wód; 

4) zapewnienie ogólnego dostćpu, ze wzglć-
du na połoďenie przy cieku wodnym. 

 

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych, w tym terenów górniczych, a takďe 
naraďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych ustala 
sić: dla obszaru planu bćdącego w zasićgu zbior-
nika czwartorzćdowych wód podziemnych „Ko-
palna Dolina Wielkopolska nr 144”, dla którego 
ustalono obszar wysokiej ochrony (OWO) ochronć 
zgodnie z paragrafem 5 ust. 1. 
 
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci w rozumieniu 
przepisów odrćbnych nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu, w tym terenów wyłączonych z zabu-
dowy ustala sić uwzglćdnienie w zagospodarowa-
niu terenów wymagaĉ i ograniczeĉ technicznych 
wynikających z przebiegu istniejących i projekto-
wanych sieci infrastruktury technicznej. 
 
§ 13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną w zakresie ruchu 
samochodowego dla terenów z drogi pu-
blicznej znajdującej sić poza granicami 
planu lub z projektowanej drogi wewnćtrz-
nej KDW; 

2) klasyfikacja dróg: 
- KDW – droga wewnćtrzna; 
3) szerokoċć drogi w liniach rozgraniczają-

cych: 
- KDW – 10m; 
4) lokalizowanie na zakoĉczeniu nieprzeloto-

wej drogi placu do zawracania; 
5) zachowanie istniejącej infrastruktury trans-

portowej, z dopuszczeniem jej rozbudowy 
lub przebudowy zgodnie z ustaleniami pla-
nu; 

6) na działce zajmowanej przez obiekt budow-
lany, dla nowych i rozbudowywanych 
obiektów, wymogi parkingowe dla samo-
chodów osobowych, w łącznej liczbie nie 
mniejszej niď: 

a) 1.5 stanowiska postojowego na kaďdy lokal 
mieszkalny w budynku w zabudowie jed-
norodzinnej, 

b) w przypadku zlokalizowania usług na tere-
nie MN w ramach wydzielenia lokalu uďyt-

kowego o powierzchni całkowitej nieprze-
kraczającej 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, naleďy wyznaczyć 
dodatkowe co najmniej 1 miejsce postojo-
we; 

7) sytuowanie dodatkowych elementów in-
frastruktury transportowej zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala sić: 

1) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) lokalizacjć i rozbudowć sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w szczególnoċci sieci: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, ciepłowniczej, tele-
komunikacyjnej; 

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnćtrznym oraz zapewnienie 
dostćpu do sieci zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

4) w przypadku lokalizacji wolno stojącej ma-
łogabarytowej stacji transformatorowej 
minimalną powierzchnić działki budowla-
nej w wielkoċci 50 m2; 

5) zaopatrzenie w wodć z gminnej sieci wo-
dociągowej z dopuszczeniem korzystania z 
istniejących w chwili uchwalenia niniejsze-
go planu indywidualnych ujćć wody, a do 
czasu realizacji systemu wodociągowego 
budowy nowych, indywidualnych ujćć wo-
dy, zgodnie z przepisami odrćbnymi,; 

6) zaopatrzenie w energić elektryczną – siecią 
ċredniego lub niskiego napićcia, odpo-
wiednio do potrzeb; 

7) utrzymanie pełnej droďnoċci istniejących 
urządzeĉ melioracyjnych: właċciciel nieru-
chomoċci połoďonej na terenie zmelioro-
wanym zobowiązany jest, przed przystą-
pieniem do prac ziemnych w terenie naleďy 
zwrócić sić do odpowiedniego organu w 
celu stwierdzenia czy na tym terenie znaj-
dują sić urządzenia melioracji szczegóło-
wych – rurociągi i sieć drenarska, a w 
przypadku uszkodzenia urządzeĉ drenar-
skich, do powiadomienia o tym fakcie wła-
ċciwej spółki wodnej oraz ich naprawy; 

 
§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i uďytkowa-
nia terenów nie podejmuje sić ustaleĉ. 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 15. Dla terenu objćtego planem ustala sić 8% 
stawkć, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym z póčniejszymi zmianami. 
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Wójtowi Gminy Łubowo. 
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§ 17. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy   

 
(-) Jan Grabowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/47/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 
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Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 
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ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOĊCI 
IMIELNO DZIAŁKA NR EWID. 221 INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE-
ĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Gminy Łubowo okreċla sposób realizacji infra-
struktury technicznej, naleďących do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasady ich finansowania: 
 
§1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
terenu nieuzbrojonego w podstawowe sieci infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej. 
 
§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy: 

1. Plan zakłada budowć dróg wewnćtrznych, 
które nie obciąďa budďetu gminy ze wzglć-
du na koniecznoċć ich budowy oraz utrzy-
mania.  

2. Gmina na przedmiotowym terenie nie po-
siada gruntów. Na obszarze planu przewi-
duje sić udział innych niď gmina inwesto-
rów w finansowaniu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. Wewnćtrzny 
układ drogowy z uwagi na prywatny cha-
rakter bćdzie zaopatrzony w przyłącza, któ-
re leďą w gestii inwestorów. 

3. Realizowane wićc bćdzie uzbrojenie terenu 
zgodnie z przepisami prawa materialnego i 
finansowego w tym zakresie. 

4. Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym m.in. ustawą prawo budowlane, sa-
morządzie gminnym, gospodarce komu-
nalnej i o ochronie ċrodowiska. 

5. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
uzbrojenia terenu nie bćdą wymagały za-
bezpieczenia ċrodków finansowych w bu-

dďecie gminy pochodzących z dochodów 
własnych gminy i innych čródeł. 

6. Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ 
okreċlonych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, które naleďą 
do zadaĉ własnych gminy, stanowić bćdą 
zapisy Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego Gminy Łubowo. 

7. W przypadku zadaĉ publicznych wyłonie-
nie wykonawcy powinno odbywać sić w 
trybie i na zasadach okreċlonych w ustawie  
- Prawo zamówieĉ publicznych. 

8. Inwestycje realizowane mogą być etapowo 
w zaleďnoċci od wielkoċci ċrodków prze-
znaczonych na inwestycje. 

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy: 
1. Powyďsze zadania realizowane bćdą z ċrodków 
krajowych i unijnych. Ċrodki krajowe pochodzić 
bćdą ze ċrodków własnych gminy i budďetu paĉ-
stwa, funduszy i dotacji celowych, poďyczek, kre-
dytów,  ċrodków instytucji pozabudďetowych.  
2. Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez: 

a. wydatki z budďetu gminy; 
b. współfinansowanie ċrodkami zewnćtrz-

nymi, poprzez budďet gminy – w ramach 
m.in.: 

- dotacji unijnych, 
- dotacji samorządu województwa, 
- dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
- kredytów i poďyczek bankowych, 
- innych ċrodków zewnćtrznych. 
3.  Rozstrzygnićcie nie jest uchwałą budďetową w 
sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwaďenia przy uchwalaniu budďetu gminy w 
tej czćċci. 
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