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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/122/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 27 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE, INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 216 ust 2 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm.), Rada Miejska w Zbąszyniu rozstrzyga, co 
nastćpuje: 
1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadaĉ własnych gminy1. 

                                                           
1 Do zadaĉ własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyj-
nej, sieci wodociągowej i oċwietlenia ulic. Uchwalenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
który wyznacza nowe tereny do zainwestowania, a także 
okreċla przebieg nowych dróg i infrastruktury technicz-
nej, powoduje powstanie tego obowiązku na terenie 
objćtym planem. Gmina jednakże, z uwagi na ograniczo-
ne ċrodki budżetowe, obowiązki te może rozłożyć w 
czasie. 

2. Uchwalenie i realizacja miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
w Przyprostyni nie spowoduje kosztów po 
stronie Gminy, z uwagi na to, że w granicach 
objćtych miejscowym planem nie przewiduje 
sić nowych dróg publicznych, a infrastruktura 
techniczna jest dostćpna w drogach położo-
nych w bezpoċrednim sąsiedztwie. 

3. Finansowanie zapisanych w miejscowym 
planie inwestycji2. 
Ze wzglćdu na brak inwestycji stanowiących 

zadania własne Gminy, nie podejmuje sić ustaleĉ 
w kwestii finansowania inwestycji. 
                                                           
2 Finansowanie zapisanych w miejscowym planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadaĉ własnych gminy, podlega przepisom zawartym w 
art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.), przy czym limity wydatków budżetowych na 
wieloletnie programy inwestycyjne są ujćte każdorazowo 
w budżecie gminy na dany rok. 

4 886

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4887 
4 88 7 

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY MIASTA I GMINY DOLSK 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Dolsku – rejon ulicy Polnej II. 

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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 

117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr. 21, poz. 113 ) 
i 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, z 2008 r., 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 
r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), w związku 
z uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr LI/323/10 
z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przystąpie-
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nia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Dolsku – rejon 
ulicy Polnej II, Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala 
co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w Dolsku – rejon ulicy 
Polnej II, po stwierdzeniu zgodnoċci ze „Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Dolsk” uchwalone-
go uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy 
Dolsk z dnia 17 maja 2005 r. i zmianami wprowa-
dzonymi uchwałą nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. 
i uchwałą nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk 
z dnia 2 lutego 2011 r. 

2. Granice obszaru objćtego planem zostały 
naniesione na rysunku planu, stanowiącego za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Plan miejscowy składa sić z treċci niniej-
szej uchwały oraz integralnych czćċci: 

1) rysunku planu – w skali 1:1000 – załącznik 
nr 1; 

2) rozstrzygnićcia Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dol-
sku – rejon ulicy Polnej II wraz z prognozą 
oddziaływania na ċrodowisko – załącznik nr 
2; 

3) rozstrzygnićcia Rady Miasta i Gminy Dolsk 
o sposobie realizacji zapisanych w planie 
zadaĉ z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadaĉ własnych gminy oraz 
zasad ich finansowania w m.p.z.p. terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Dolsku – rejon ulicy Polnej II, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – za-
łącznik nr 3. 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

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

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami); 

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
planu o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miasta i Gminy Dolsk; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re powinno przeważać na obszarze w ob-
rćbie linii rozgraniczających, okreċlone 
symbolem; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niż podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć najmniejszą dopuszczal-
ną odległoċć sytuowania budynku od linii 
rozgraniczającej teren. Nieprzekraczalna li-
nia zabudowy nie dotyczy dojċć i dojazdów 
do budynków, sieci uzbrojenia terenu 
w tym inwestycji celu publicznego z zakre-
su sieci telekomunikacyjnych oraz pod-
ziemnych czćċci budynków i budowli znaj-
dujących sić poniżej poziomu otaczającego 
terenu. Żadna z czćċci budynku nie może 
przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy w kierunku linii rozgraniczającej teren 
o wićcej niż: okap, gzyms, balkon, daszek 
nad wejċciem, galeria - 1,5 m; taras, scho-
dy zewnćtrzne, pochylnia lub rampa – o 
wićcej niż odległoċć wynikająca z przepi-
sów odrćbnych, okreċlających odległoċci 
obiektów budowlanych od krawćdzi jezdni; 

7) gabarycie budynku – należy przez to rozu-
mieć wysokoċć budynku okreċloną w prze-
pisach odrćbnych; 

8) froncie działki – należy przez to rozumieć 
czćċć działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa sić główny wjazd 
lub wejċcie na działkć; 

9) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć usługi nie należące do przedsić-
wzićć mogących zawsze znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko lub do przedsićwzićć 
mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrćbnych; 

10) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć urządzenia, sieci przesyłowe 
i związane z nimi obiekty ċwiadczące nie-
zbćdne i podstawowe usługi dla obiektów 
budowlanych lub jednostek osadniczych 
w zakresie elektroenergetyki, dostarczania 
ciepła, wody, usuwania ċcieków i odpa-
dów, komunikacji (drogi), teletechniki itp.; 

11) przestrzeni publicznej – należy przez to ro-
zumieć wnćtrza ulic, placów, tras dojazdo-
wych w kształcie wydzielonym liniami roz-
graniczającymi a stanowiące spójną funk-
cjonalnie i dostćpną publicznie przestrzen-
ną całoċć; 

12) reklamie – należy przez to wszelkie noċniki 
informacji wizualnej (noċniki naċcienne, 
wolnostojące, tablice reklamowe, pylony 
itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, nie bćdące szyldami, ta-
blicami informacyjnymi czy znakami 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych; 

13) reklamie wielkoformatowej – należy przez 
to rozumieć reklamć o powierzchni powy-
żej 12 m2; 
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14) tablicach informacyjnych – należy przez to 
rozumieć elementy systemu informacji 
miejskiej, w tym: tablice informujące 
o nazwie ulicy, numerze domu, tablice in-
formujące turystów, oraz tablice 
z ogłoszeniami; 

15) szyldach – należy przez to rozumieć ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub 
miejsc wykonywania działalnoċci, nie bć-
dące reklamą; 

16) dachu dwuspadowym – należy przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawo-
we połacie dachowe o przeciwległych 
spadkach łączące sić wzdłuż kalenicy, 
z dopuszczeniem uzupełnienia mniejszymi 
połaciami wynikającymi z kształtu rzutu 
budynku lub wynikającymi z zastosowania 
takich elementów jak lukarny, ganki, ryzali-
ty, werandy, naczółki itp.; 

17) dachu wielospadowym – należy przez to 
rozumieć dach posiadający co najmniej 
trzy podstawowe połacie dachowe 
o podobnych spadkach, łączące sić 
w jednym punkcie lub wzdłuż kalenic. 
W przypadku rozczłonkowanego rzutu bu-
dynku lub zastosowania takich elementów 
jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. 
podstawowe połacie mogą być uzupełnia-
ne mniejszymi połaciami o podobnych 
spadkach; 

18) dachu stromym – należy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu 18o lub wićkszym albo 
o nachyleniu w ċciċle okreċlonym przedzia-
le – powyżej 18o; 

19) dachu płaskim – należy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu mniejszym niż 18o. 

 
§ 3. Nastćpujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu oraz oznaczenia graficzne 
i literowe dotyczące przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 4. Dla terenów okreċlonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN-
4MN: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – na każdej działce 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny 
oraz jeden budynek gospodarczy lub garaż, 

b) dopuszczalne: usługi nieuciążliwe jako 
wbudowane w budynki mieszkalne lokale 
użytkowe, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi; dopuszczenie zaadaptowania istnieją-

cego budynku na terenie 4MN; sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 
1KDW-4KDW: 

a) podstawowe: tereny dróg dojazdowych 
wewnćtrznych, 

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej; 

3) dla terenu oznaczonego E: 
a) podstawowe: teren infrastruktury technicz-

nej elektroenergetycznej, 
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej. 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) utrzymanie na terenach 1MN-4MN charak-
teru zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zbliżonego w wyrazie architekto-
nicznym do zabudowy istniejącej wzdłuż ul. 
Polnej – budynki parterowe ze stromymi 
dachami i kalenicami ustawionymi równo-
legle do frontów; 

2) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, nie związanych z planowa-
nym przeznaczeniem terenu przy dopusz-
czeniu stosowania ich w okresie budowy; 

3) nakaz zachowania szczególnej dbałoċci 
przy zagospodarowaniu zielenią obrzeży 
działek – pomićdzy drogami a zabudową; 

4) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej 
architektury. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) wskazuje sić, że tereny 1MN-4MN 
w zakresie ochrony przed hałasem zaliczają 
sić do kategorii terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej – zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

2) gromadzenie mas ziemnych powstałych 
w wyniku fundamentowania w wyznaczo-
nym miejscu i zagospodarowanie ich 
w obrćbie działki, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

3) zakaz przekształceĉ powierzchni ziemi, za-
kłócających naturalne ukształtowanie tere-
nu; 

4) nakaz gromadzenia segregowanych odpa-
dów w wyznaczonych miejscach na terenie 
działki i ich dalsze zagospodarowanie 
zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami oraz przepisami odrćbnymi; 

5) energić dla celów grzewczych wytwarzać 
na bazie paliw, charakteryzujących sić ni-
skimi wskaźnikami emisyjnoċci, takich jak 
energia elektryczna, gaz, olej opałowy, 
energia odnawialna itp.; 

6) nakaz uwzglćdnienia w trakcie prac ziem-
nych przebiegu sieci melioracji szczegóło-
wej i wykonania prac zabezpieczających te-
ren przed podtopieniami wodami drenar-
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skimi. W przypadku uszkodzenia, nakaz 
udrożnienia sieci drenarskiej i doprowa-
dzenia do właċciwego stanu. 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
nie ma potrzeby podjćcia ustaleĉ z uwagi na brak 
obiektów podlegających ochronie. 
 
§ 8. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1) zakaz stosowania reklam wielkoformato-
wych; 

2) dopuszczenie reklam umieszczonych wy-
łącznie na ogrodzeniach lub wzdłuż nie-
przekraczalnych linii zabudowy; 

3) reklamy, szyldy i tablice informacyjne nale-
ży objąć jednolitymi standardami grafiki, li-
ternictwa, kolorystyki; 

4) ogrodzenia wyłącznie ażurowe. Słupki 
z cegły, drewna lub kamienia naturalnego, 
wypełnienie w formie elementów drewnia-
nych lub metalowych. Zakazuje sić stoso-
wania ogrodzeĉ wykonanych 
z prefabrykatów betonowych. 

 
§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz 
wskaźników zagospodarowania terenu ustala sić: 

1) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki bu-
dowlanej nie może być wićkszy niż 0,25; 

2) minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do po-
wierzchni działki budowlanej – 55%; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala sić 
w odległoċci 6 m od granic działek wzdłuż 
dróg dojazdowych wewnćtrznych 1KDW-
4KDW; 

4) dopuszczenie przebudowy i nadbudowy 
oraz przystosowania do funkcji mieszka-
niowej istniejącego na terenie 4MN budyn-
ku gospodarczego przy zachowaniu do-
tychczasowych parametrów zabudowy 
i wskaźników zagospodarowania działki lub 
dostosowania do parametrów 
i wskaźników okreċlonych w planie; 

5) parametry dotyczące kształtowania budyn-
ków mieszkalnych: 

a) gabaryt pionowy: jedna kondygnacja na-
ziemna plus poddasze użytkowe lub nie-
użytkowe o łącznej wysokoċci nie przekra-
czającej 10 m. Możliwoċć zrealizowania 
podpiwniczenia, wystającego ponad po-
ziom terenu nie wićcej niż 0,8 m, uzależnić 
od lokalnych warunków gruntowo-
wodnych, 

b) szerokoċci elewacji frontowych – maksy-
malne 15 m, 

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o nachyleniu 30o – 45o. Obowiązuje wymóg 
ustawienia najdłuższej kalenicy równolegle 
do frontu, przy czym na działkach narożni-

kowych dopuszcza sić ustawienie najdłuż-
szej kalenicy prostopadle do frontu. Do-
puszczenie kalenic prostopadłych do kale-
nicy głównej bryły budynku w czćċciach 
budynku od strony przeciwległej do frontu, 

d) pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć lub inne tradycyjne mate-
riały pokryciowe w gamie kolorów od sza-
rego poprzez brunatny, ceglasty do ciem-
noczerwonego; 

6) parametry i zasady sytuowania budynków 
gospodarczych lub garaży: 

a) zakaz lokalizowania na jednej działce wić-
cej niż jednego samodzielnego budynku 
gospodarczego lub garażu. Dopuszczenie 
zlokalizowania dodatkowego garażu 
w obrćbie kubatury budynku mieszkalne-
go, 

b) sytuowanie budynków gospodarczych lub 
garaży jako wolnostojących lub jako zespo-
lonych z budynkiem mieszkalnym. Dopusz-
czenie usytuowania budynku gospo-
darczego lub garażu przy granicy działki nie 
bćdącej granicą z drogą publiczną albo 
w odległoċci 1,5 m od tej granicy działki, 

c) gabaryt pionowy maksymalnie 6 m, 
d) maksymalna powierzchnia 60 m2, 
e) dachy strome, nawiązujące do dachów bu-

dynków mieszkalnych kolorem pokrycia 
dachowego; 

7) dopuszczenie wyższych, niż gabaryt pio-
nowy okreċlony dla budynków, elementów 
technicznych, np. masztów, kominów. Dla 
budowli o wysokoċci równej i wićkszej niż 
50 m npt obowiązuje wymóg zapisany 
w §12; 

8) minimalna liczba miejsc do parkowania 
i sposób ich realizacji: 

a) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w iloċci nie mniejszej niż: 
2 stanowiska na każdą działkć należy zloka-
lizować. W przypadku zlokalizowania 
w budynku mieszkalnym lokalu użytkowe-
go, nakaz zabezpieczenia dodatkowo 
3 stanowisk na 10 zatrudnionych lub osób 
korzystających, 

b) miejsca postojowe wyznaczyć w obrćbie 
terenu każdej działki. 

 
§ 10. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone 
na podstawie odrćbnych przepisów. 
 
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci ustala sić: 

1) minimalna powierzchnia jednej działki – 
900 m2; 

2) minimalna szerokoċć frontu działki – 25 m; 
3) dopuszczenie wydzielania mniejszych dzia-

łek niż podano w pkt. 1 dla urządzeĉ infra-
struktury technicznej; 
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4) nie przewiduje sić scalania i podziału nie-
ruchomoċci, wymagających wszczćcia pro-
cedury w rozumieniu przepisów odrćb-
nych. 

 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeĉ w ich użyt-
kowaniu ustala sić: 

1) wszelkie projektowane na obszarze objć-
tym planem budowle o wysokoċci równej 
i wićkszej niż 50 m npt należy każdorazowo 
przed wydaniem pozwolenia na budowć 
zgłaszać do Szefostwa Służby Ruchu Lotni-
czego Sił Zbrojnych RP, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

2) nakaz przeprowadzenia w miejscach pla-
nowanej zabudowy rozpoznania w sprawie 
geotechnicznych warunków posadowienia 
budynków – w zależnoċci od kategorii geo-
technicznej, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. 

 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić: 

1. Komunikacja: 
1) dla obsługi komunikacyjnej terenów objć-

tych planem ustala sić układ drogowy któ-
ry tworzą drogi dojazdowe wewnćtrzne 
1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW. Drogi 1KDW, 
2KDW wiążą sić z istniejącą poza obszarem 
objćtym planem drogą gminną – ulica Pol-
na. Drogć 3KDW należy połączyć z drogą 
wydzieloną na terenie położonym na pół-
noc od obszaru objćtego planem; 

2) ustala sić nastćpujące parametry projek-
towanych dróg 1KDW-4KDW: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 10 
m, 

b) minimalna szerokoċć jezdni – 5,5 m, 
c) obustronne chodniki, 
d) na zakoĉczeniu drogi 3KDW zrealizować od 

strony północnej plac nawrotu o szerokoċci 
24 m, a od strony południowej plac nawro-
tu o wymiarach 10 m x 23 m, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 
1) przewiduje sić budowć wodociągu dopro-

wadzającego wodć do obszaru objćtego 
planem; 

2) woda dla celów przeciwpożarowych po-
winna być dostćpna w iloċci zapewniającej 
jej wymagane zapotrzebowanie dla celów 
przeciwpożarowych z urządzeĉ służących 
do jej dostarczania do celów bytowo – go-
spodarczych. W przypadku gdy zasoby nie 
zapewniają wymaganej iloċci dla celów 
przeciwpożarowych należy wykonać uzu-
pełniające źródło wody zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

3. W zakresie odprowadzenia ċcieków byto-
wych – odprowadzenie ċcieków przez sieć kanali-

zacyjną do oczyszczalni ċcieków w Dolsku. Do 
czasu budowy kolektora sanitarnego, odprowadza-
jącego ċcieki do oczyszczalni w Dolsku, dopusz-
czenie szczelnych bezodpływowych zbiorników, 
z których ċcieki bćdą systematycznie wywożone 
przez koncesjonowanego przewoźnika. 

4. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić 
indywidualnie: poprzez odprowadzenie po-
wierzchniowe na tereny zielone wokół zabudowaĉ, 
do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyj-
nych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) projektowaną sieć elektroenergetyczną 
prowadzić w liniach rozgraniczających 
dróg; 

2) energić elektryczną doprowadzić 
z istniejącej sieci. Stacjć transformatorową 
zlokalizować na terenie infrastruktury tech-
nicznej elektroenergetycznej, oznaczonym 
symbolem E. Dopuszcza sić zrealizowanie 
stacji transformatorowej w innym miejscu, 
po uzgodnieniu z zakładem energetycznym 
i uzyskaniu odpowiedniej służebnoċci 
gruntowej; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji elek-
troenergetycznych oraz usuwanie kolizji 
projektowanych obiektów z istniejącymi 
sieciami energetycznymi bćdącymi wła-
snoċcią właċciciela sieci na przedmioto-
wym terenie odbywać sić bćdzie zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, odpowiednio na 
podstawie warunków przyłączenia albo 
usuwania kolizji, które okreċli właċciciel 
sieci na wniosek zainteresowanych pod-
miotów. 

6. W zakresie telekomunikacji: 
1) budowć uzupełniającej sieci telekomunika-

cyjnej; 
2) budowć wćzłów telekomunikacyjnych 

i szafek kablowych w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz wewnątrz terenów ze swo-
bodnym dostćpem do ulic lub dróg pu-
blicznych. 

7. Dopuszczenie lokalizowania na obszarze 
objćtym planem urządzeĉ technicznych obsługi 
obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych 
służących zaopatrzeniu w wodć, energić elektrycz-
ną oraz związane z odprowadzeniem ċcieków lub 
innymi elementami infrastruktury technicznej pod 
warunkiem uzyskania odpowiedniej służebnoċci 
gruntowej. 

8. Inne elementy infrastruktury technicznej – 
na warunkach okreċlonych w przepisach odrćb-
nych. 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 14. Ustala sić stawkć, służącą naliczaniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy w wysokoċci: 
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1) dla terenów 1MN-4MN – 30%, 
2) dla terenów 1KDW-4KDW – 1%, 
3) dla terenu E – 1%. 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Dolsk. 
 
§ 16. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwa-
le, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną 
czćċć uchwały, podlegają publikacji w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 17. Uchwała w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Wiel-
kopolskiego. 

 
 Przewodnicząca Rady 

Miasta i Gminy Dolsk 
(-) Janina Pawełczyk 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/75/11 

Rady Miasta i Gminy Dolsk 
z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/75/11 

Rady Miasta i Gminy Dolsk 
z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA I GMINY DOLSK W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 

WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W DOLSKU – REJON 

ULICY POLNEJ II WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ĊRODOWISKO. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy 
Dolsk rozstrzyga co nastćpuje:  

Na podstawie rozstrzygnićcia Burmistrza Mia-
sta i Gminy Dolsk z dnia 18.07.2011 r. w sprawie 

braku uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyłożonego do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na ċrodowisko w dniach od 09.06.2011 r. do 
13.07.2011 r., nie rozstrzyga sić o sposobie ich 
rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/75/11 

Rady Miasta i Gminy Dolsk 
z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA I GMINY DOLSK O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE ZA-

DAĈ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ 
ZASAD ICH FINANSOWANIA W M.P.Z.P. TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

W DOLSKU – REJON ULICY POLNEJ II ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH. 
 

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 późniejszymi 
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 późniejszymi zmianami) 
i art. 111, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 
z późniejszymi zmianami), Rada Miasta i Gminy 
Dolsk rozstrzyga co nastćpuje: 

§ 1. Realizacja zamierzeĉ inwestycyjnych, przewi-
dzianych w przedmiotowym planie, nie obciąży bu-
dżetu Gminy Dolsk. 
 
§ 2. 1. W planie nie ustala sić terenów publicznych, 
których koszty realizacji miałyby w przyszłoċci obcią-
żyć Gminć Dolsk. 

2. Kosztami zagospodarowania terenów objć-
tych planem, zgodnie z jego zapisami, obciążony 
bćdzie inwestor. 
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UCHWAŁA NR VII/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

 z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, 

sposobu jej rozliczania oraz kontroli.  

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 późn. zm.), art. 164 
ust. 5a, 5b i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku 
prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 
z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co 
nastćpuje:  

§ 1. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu 
Gminy i Miasta Pyzdry dotacje.  

2. Udzielona pomoc finansowa nie może 
przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.  

3. Łączna kwota ċrodków przeznaczonych na 
pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 jest 
okreċlana w budżecie gminy na dany rok.  
 

§ 2. 1. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 ust. 
1 nastćpuje na podstawie pisemnego wniosku 
spółki wodnej.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 
1 powinien zawierać:  

1) pełną nazwć wnioskodawcy,  
2) adres wnioskodawcy,  
3) datć i numer wpisu do katastru wodnego,  
4) numer rachunku bankowego wnioskodaw-

cy,  
5) dane osób uprawnionych do składania 

oċwiadczeĉ woli w imieniu wnioskodawcy,  
6) wielkoċć wnioskowanej dotacji,  
7) szczegółowy opis zadania,  
8) termin i miejsce realizacji zadania,  

9) harmonogram realizacji zadania,  
10) kalkulacjć przewidywanych kosztów reali-

zacji zadania oraz wskazanie źródeł finan-
sowania zadania,  

11) podpisy osób uprawnionych do składnia 
oċwiadczeĉ woli w imieniu wnioskodawcy.  

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

4. Do wniosku należy dołączyć:  
1) statut wnioskodawcy,  
2) potwierdzony za zgodnoċć z oryginałem 

budżet spółki wodnej za rok, w którym 
spółka wnioskuje o udzielenie dotacji.  

5. W przypadku stwierdzenia uchybieĉ for-
malnych lub innych wad wniosku Burmistrz Pyzdr 
wzywa wnioskodawcć w wyznaczonym terminie 
do ich usunićcia lub do uzupełnienia wniosku.  

6. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie 
zostały usunićte we wskazanym terminie pozosta-
je bez rozpatrzenia.  
 
§ 3. 1. Informacjć o możliwoċci złożenia wniosku 
Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomoċci 
przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy i Miasta Pyzdry oraz przez wy-
wieszenie informacji na tablicy ogłoszeĉ 
w Urzćdzie Miejskim w Pyzdrach.  

2. W informacji, o której mowa w ust. 
1 Burmistrz Pyzdr wskazuje:  

1) kwotć przeznaczoną w budżecie Gminy 
i Miasta Pyzdry w danym roku na dotacjć 


