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UCHWAŁA NR VII/83/2011 RADY GMINY NIECHANOWO 

 z dnia 15 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 

Gurówko – część działki nr ewidencyjny 35/7. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gmin-
nym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), uchwały nr 
XXXIV/260/2010 Rady Gminy Niechanowo z dnia 
08.11.2010r. w sprawie przystņpienia do sporzņdze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Gurówko – czňŌń działki nr ewidencyjny 35/7,  
Rada Gminy Niechanowo uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
we wsi Gurówko – czňŌń działki nr ewidencyjny 35/7, 
zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu zgodnoŌci 
planu z ustaleniami studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Niechanowo, uchwalonego uchwałņ Nr 
XXVII/121/98 Rady Gminy Niechanowo z dnia 
16.06.1998r.; 

2. Załņczniki do uchwały stanowiņ: 
1) czňŌń graficzna zwana dalej „rysunkiem pla-

nu” - załņcznik nr 1; 
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu - załņcznik nr 2; 
3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych - załņcznik nr 3. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlone 
zostały na rysunku planu. 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 

1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objň-
tego planem, przy jednoczesnej ochronie in-
teresów publicznych i lokalnych, 

2) wyznaczenie zasad podziału terenów, 
3) okreŌlenie warunków zabudowy i zagospoda-

rowania terenu, 
4) ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej, 
5) ustalenie zasad obsługi infrastrukturņ tech-

nicznņ. 
 
§ 3. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN; 

2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem RM; 

3) tereny drogi wewnňtrznej, oznaczone w pla-
nie symbolem KDW. 

 
§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne w rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granica uchwalenia planu, 
2) symbole oznaczajņce przeznaczenie terenów, 
3) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu i róŐnych sposobach zagospoda-
rowania, 

4) nieprzekraczalane linie zabudowy, 
5) przebieg, klasyfikacja ulic oraz ich szerokoŌń 

w liniach rozgraniczajņcych. 
 
§ 5. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
Uchwałň Rady Gminy Niechanowo; 

2) ustawie – naleŐy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi zmia-
nami); 

3) przepisach szczególnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień inne Ŏródła prawa; 

4) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
czňŌń graficznņ planu stanowiņcņ załņcznik nr 
1 do niniejszej uchwały; 

5) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru planu, wyznaczonņ na rysunku planu li-
niņ rozgraniczajņcņ, o okreŌlonym przezna-
czeniu, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem; 

6) działce budowlanej - definicja wg ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

7) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień sumň powierzchni zabudowy budyn-
ków; 

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej – de-
finicja wg Rozporzņdzenia Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie; 

9) froncie działki – naleŐy przez to rozumień 
czňŌń działki budowlanej, która przylega do 
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drogi, z której odbywa siň główny wjazd lub 
wejŌcie na działkň; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień, Őe zakazuje siň lokalizowań 
obiekty poza obszarem wyznaczonym tņ liniņ 
za wyjņtkiem inwestycji z zakresu łņcznoŌci 
publicznej; przed nieprzekraczalnņ liniņ zabu-
dowy mogņ byń sytuowane: schody ze-
wnňtrzne, ryzality, balkony, tarasy, wykusze 
o głňbokoŌci nie przekraczajņcej 1,2 m od lica 
Ōciany budynku; 

11) przeznaczeniu podstawowym, funkcji pod-
stawowej terenu – naleŐy przez to rozumień 
takie przeznaczenie, które powinno przewaŐań 
na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczajņcymi; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji do-
puszczalnej – naleŐy przez to rozumień rodza-
je przeznaczenia inne niŐ podstawowe, które 
uzupełniajņ lub wzbogacajņ przeznaczenie 
podstawowe; 

13) miejscu postojowym – rozumie siň przez to 
teren przeznaczony do postawienia samo-
chodu, przy czym jako miejsce postojowe 
moŐna zaliczyń miejsce w garaŐu oraz na pod-
jeŎdzie do budynku; 

14) budynku gospodarczo – garaŐowym – naleŐy 
przez to rozumień budynek gospodarczy, ga-
raŐowy lub gospodarczo-garaŐowy; 

15) dachu stromym – naleŐy przez to rozumień 
dach o dwóch lub wiňcej płaszczyznach spad-
ku, nachylony pod kņtem od 30o do 45o; 

16) wysokoŌci zabudowy – naleŐy przez to rozu-
mień wysokoŌń budynku, którņ siň mierzy od 
poziomu terenu przy głównym wejŌciu do 
budynku do najwyŐszego punktu górnej kra-
wňdzi elewacji frontowej lub do najwyŐej po-
łoŐonej kalenicy; 

17) ogrodzeniu aŐurowym – naleŐy przez to ro-
zumień ogrodzenie, w którym czňŌń aŐurowa 
stanowi 60% powierzchni całkowitej ogrodze-
nia; 

18) elementach małej architektury definicja wg 
ustawy Prawo Budowlane; 

19) pasie drogowym – zgodnie z ustawņ o dro-
gach publicznych; 

20) szyldach – naleŐy przez to rozumień oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz podmio-
tów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc 
wykonywania działalnoŌci; 

21) reklamie wbudowanej – naleŐy przez to ro-
zumień miejsce lub element, umieszczony na 
obiekcie budowlanym, wykorzystywany do 
ekspozycji reklam, napisów i elementów de-
koracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 
nie jest reklamņ wbudowanņ; 

22) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to ro-
zumień usługi nie zaliczone do przedsiňwziňń 
mogņcych zawsze znaczņco wpływań na Ōro-
dowisko lub potencjalnie znaczņco wpływań 
na Ōrodowisko w rozumieniu przepisów od-
rňbnych; 

23) zabudowie zagrodowej - definicja wg Rozpo-
rzņdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadań budynki i ich usytuowanie; 

24) zieleni izolacyjnej - rozumie siň przez to zieleŊ 
wysokņ i Ōredniņ w zwartych zespołach, zwiņ-
zanych ŌciŌle z ciņgami komunikacyjnymi. 

 
Rozdział II 

Przepisy szczegółowe 

§ 6. 1. Wyznacza siň teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 1MN - 3MN, dla którego ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura 
techniczna, budynki gospodarczo – garaŐowe 
oraz usługi nieuciņŐliwe jako wbudowane 
w budynki mieszkalne lokale uŐytkowe zgod-
nie z przepisami odrňbnymi. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego ustala siň: 

1) sytuowanie budynków przy uwzglňdnieniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) projektowane budynki gospodarczo – gara-
Őowe winny byń zharmonizowane z zabudowņ 
mieszkalnņ; 

3) ogrodzenia aŐurowe (§ 5 ust. 17) na granicy 
działek budowlanych, ogrodzenia wzbogaco-
ne zieleniņ; zakaz stosowania ogrodzeŊ 
z pólfabrykatów betonowych; 

4) obowiņzuje wysokoŌń ogrodzenia od strony 
pasa drogi maksymalnie do 1,6 m; 

5) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej za wyjņtkiem inwe-
stycji z zakresu łņcznoŌci publicznej; 

6) zakaz sytuowania wszelkich obiektów 
i urzņdzeŊ tymczasowych, które nie sņ ŌcieŌle 
zwiņzane z planowanym przeznaczeniem te-
renu, za wyjņtkiem obiektów budowlanych 
lokalizowanych na czas budowy; 

7) zakaz sytuowania garaŐy blaszanych. 
3. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 
1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń, dla których 

wymagana jest decyzja o Ōrodowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanych przed-
siňwziňń mogņcych zawsze znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko oraz przedsiňwziňń mo-
gņcych potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko za wyjņtkiem inwestycji celu pu-
blicznego; 

2) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich wol-
nych od utwardzeŊ fragmentów terenów 
z uwzglňdnieniem wymagaŊ sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) gromadzenie i segregacjň odpadów w miej-
scach ich powstawania w przystosowanych 
do tego celu pojemnikach usytuowanych 
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w wyznaczonych miejscach na terenie pose-
sji, a nastňpnie przekazanie do odzysku lub 
unieszkodliwiania zgodnie z przepisami od-
rňbnymi i gminnym planem gospodarki od-
padami; 

4) stosowanie do celów grzewczych paliw cha-
rakteryzujņcych siň najniŐszymi wskaŎnikami 
emisyjnymi, takich jak: paliwa gazowe, płyn-
ne lub inne odnawialne Ŏródła energii 
z zakazem stosowania paliw wysokoemisyj-
nych; 

5) wody opadowe i roztopowe naleŐy zagospo-
darowań w granicach własnej działki odpro-
wadzajņc na tereny biologicznie czynne, zakaz 
odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych do istniejņcych zbiorników wodnych po-
łoŐonych od strony zachodniej stycznie do te-
renu objňtego planem; 

6) odprowadzenie Ōcieków bytowych docelowo 
do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeŐeniem 
§ 9 ust. 3 pkt. 3 i 5; 

7) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczal-
ni Ōcieków; 

8) w razie natrafienia w czasie prac ziemnych na 
istniejņce urzņdzenia melioracyjne, naleŐy je 
chroniń wzglňdnie odbudowań zgodnie 
z warunkami okreŌlonymi przez ich dyspo-
nenta; 

9) powstajņce w trakcie realizacji inwestycji - 
masy ziemne – naleŐy wykorzystań do niwe-
lacji terenu, utwardzenia nawierzchni dróg 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

10) dopuszczalne poziomy hałasu w Ōrodowisku 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zgodnie z obowiņzujņcymi 
w tym zakresie normami prawnymi. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň: Teren objňty miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego w całoŌci podlega 
ochronie konserwatorskiej w zwiņzku z powyŐszym 
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego, istnieje koniecznoŌń prowadzenia badaŊ ar-
cheologicznych w trakcie prac ziemnych podczas 
realizacji inwestycji zwiņzanych z zabudowaniem 
przedmiotowego terenu. Zakres badaŊ archeologicz-
nych okreŌli pozwolenie WWKZ na badania arche-
ologiczne, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowň. 

5. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza siň 
lokalizacjň: 

1) szyldy i reklamy: 
- zamieszczanie wyłņcznie na ogrodzeniach 

i Ōcianach budynków pierwszej kondygnacji; 
- powierzchnia nie wiňksza niŐ 1,0 m2; 
- zamieszczane na ogrodzeniach nie mogņ byń 

wyŐsze niŐ te ogrodzenia, a zamieszczane na 
Ōcianach budynków nie mogņ wykraczań poza 
dolnņ krawňdŎ okien drugiej kondygnacji; 

2) ogrodzenia aŐurowe na granicy działek bu-
dowlanych, wzbogacone zieleniņ. 

6. W zakresie parametrów, wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
które podawane sņ w odniesieniu do działki budow-
lanej lub terenu objňtego planowanņ inwestycjņ, 
ustala siň: 

1) sytuowanie budynków według wyznaczonych 
na rysunku planu linii zabudowy zgodnie z § 
5 pkt.10; 

2) lokalizacjň: 
a) jednego budynku mieszkalnego na działce 

budowlanej w zabudowie wolnostojņcej; 
b) jednego budynku gospodarczo-garaŐowego 

o powierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 50,0 
m2 w zabudowie wolnostojņcej lub bezpo-
Ōrednio w granicy działki sņsiedniej zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

3) wysokoŌń budynków: 
a) mieszkalnych – do dwóch kondygnacji na-

ziemnych, nie wiňcej niŐ 4,50 m od poziomu 
terenu do okapu lub gzymsu oraz nie wiňcej 
niŐ 9,0 m do kalenicy, 

b) garaŐowo – gospodarczych – jedna kondy-
gnacja, nie wiňcej niŐ 3,5 m od poziomu tere-
nu do okapu, attyki lub gzymsu oraz nie wiň-
cej niŐ 5,0 m do kalenicy. 

4) sposób kształtowania zabudowy: 
a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospado-

we o kņcie nachylenia połaci dachowej od 30o 
do 45o; 

b) dopuszcza siň dachy płaskie dla budynków 
garaŐowo – gospodarczych; 

c) pokrycia dachów stromych z dachówki cera-
micznej, betonowej w kolorze ceglastoczer-
wonym lub materiałem dachówkopodobnym; 

d) poziom parteru budynków nie wyŐszy niŐ 0,5 
m nad poziomem terenu urzņdzonego przy 
wejŌciu głównym do budynku; 

5) kolorystyka elewacji budynków mieszkalnych 
stonowana, toŐsama z kolorystykņ budynków 
garaŐowo - gospodarczych; 

6) wprowadza siň zakaz sytuowania garaŐy bla-
szanych; 

7) parametry i sposób zagospodarowania tere-
nu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
budowlanej – 30% w stosunku do powierzch-
ni działki budowlanej lub działek na których 
sytuowana jest zabudowa, jednak nie wiňcej 
niŐ 250,0 m2; 

b) minimalny udział powierzchni biologiczne 
czynnej – 60% w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej; 

c) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej dla terenu: 

- 1MN -12,0 m; 
- 2MN - 25,0 m; 
- 3MN - 35,0 m; 
d) minimalna powierzchnia nowowydzielonych 

działek budowlanych dla terenu nie mniejsza 
niŐ: 

- 1MN i 3MN - 1200 m2; 
- 2MN - 1000 m2; 
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e) kształt działek regularny; 
f) dopuszcza siň łņczenie dwóch lub wiňcej dzia-

łek gruntu w jednņ działkň budowlanņ. 
7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie na podstawie przepisów odrňbnych nie 
podejmuje siň ustaleŊ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci nie wyznacza siň 
terenów wymagajņcych wszczňcia procedury scala-
nia i podziału nieruchomoŌci w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň: 

1) w zaleŐnoŌci od potrzeb, w tym dla lokalizacji 
podpiwniczenia, przeprowadzenie badaŊ geo-
technicznych warunków posadowienia bu-
dynków; 

2) w obrňbie planu zlokalizowane sņ linie elek-
troenergetyczne 15 kV oznaczone na rysunku 
planu symbolem ESN; do czasu ich ewentu-
alnego skablowania naleŐy zachowań wyma-
gane przepisami odległoŌci ewentualnych 
projektowanych obiektów budowlanych od 
istniejņcych linii oraz urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
ustala siň pas terenu ochronnego dla w/w linii 
elektroenergetycznej, w którym to okreŌla siň 
zakaz lokalizacji wszelkich budynków, budowli 
takich jak maszty oraz zieleni wysokiej 
w odległoŌci 7,5 m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siň: 

1) obsługň komunikacyjnņ z przylegajņcej pu-
blicznej oznaczonej symbolem KDL poprzez 
drogň wewnňtrznņ oznaczonņ symbolem 
1KDW – 3KDW; 

2) na działkach naroŐnych lokalizacjň zjazdu 
w maksymalnej odległoŌci od skrzyŐowania; 

3) geometria ulic oraz trójkņty widocznoŌci 
zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadań drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 
430); 

4) dopuszcza siň lokalizacjň sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajņcych drogň 
wewnňtrznņ o symbolu 1KDW -3KDW; 

5) parkowanie na działce budowlanej w iloŌci 
nie mniejszej niŐ 2 miejsca postojowe na je-
den budynek mieszkalny, wliczajņc miejsce 
postojowe w garaŐu; 

6) zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ zgodnie z § 9. 

11. Ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenów które nie 
sņ ŌcieŌle zwiņzane z planowanym przeznaczeniem 

terenu, za wyjņtkiem obiektów budowlanych lokali-
zowanych na czas budowy. 
 
§ 7. 1. Wyznacza siň teren zabudowy zagrodowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM, dla 
którego ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudo-
wy zagrodowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
- obiekty zwiņzane z produkcjņ rolnņ; 
- obiekty usługowe i obiekty handlowe 

o powierzchni uŐytkowej do 200 m2 za wyjņt-
kiem: budynków przeznaczonych na cele dzia-
łalnoŌci zwiņzanej z naprawami pojazdów 
i usługami pokrewnymi, stolarstwem, Ōlusar-
stwem, usługami wymagajņcymi urzņdzenia 
składowisk i generujņcych hałas o poziomie 
przekraczajņcym poziom dopuszczalny dla te-
renów wymagajņcych ochrony akustycznej; 

- gospodarstwa agroturystyczne, wiaty, garaŐe, 
sady i uprawy szklarniowe, zieleŊ urzņdzona, 
infrastruktura techniczna; 

3) zakazuje siň lokalizowania obiektów wymie-
nionych w przepisach odrňbnych, zaliczanych 
do przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, a z obiektów 
mogņcych potencjalnie oddziaływań na Ōro-
dowisko, tych które sņ Ŏródłem emisji pyłów, 
hałasu i odorów lub innych zapachów; 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego ustala siň: 

1) sytuowanie budynków przy uwzglňdnieniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) lokalizacjň pasa zieleni izolacyjnej o szeroko-
Ōci nie mniejszej niŐ 4,0 m zgodnie z rysun-
kiem planu; 

3) ogrodzenia aŐurowe na granicy działek bu-
dowlanych, ogrodzenia wzbogacone zieleniņ; 
zakaz stosowania ogrodzeŊ z pólfabrykatów 
betonowych; 

4) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej za wyjņtkiem inwe-
stycji z zakresu łņcznoŌci publicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) lokalizacjň pasa zieleni izolacyjnej o szeroko-
Ōci nie mniejszej niŐ 4,0 m zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich wol-
nych od utwardzeŊ fragmentów terenów 
z uwzglňdnieniem wymagaŊ sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) gromadzenie i segregacjň odpadów w miej-
scach ich powstawania w przystosowanych 
do tego celu pojemnikach usytuowanych 
w wyznaczonych miejscach na terenie pose-
sji, a nastňpnie przekazanie do odzysku lub 
unieszkodliwiania zgodnie z przepisami od-
rňbnymi i gminnym planem gospodarki od-
padami; 
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4) stosowanie do celów grzewczych paliw cha-
rakteryzujņcych siň najniŐszymi wskaŎnikami 
emisyjnymi, takich jak: paliwa gazowe, płyn-
ne lub inne odnawialne Ŏródła energii 
z zakazem stosowania paliw wysokoemisyj-
nych; 

5) wody opadowe i roztopowe naleŐy zagospo-
darowań w granicach własnej działki odpro-
wadzajņc na tereny biologicznie czynne; 

6) odprowadzenie Ōcieków bytowych 
i komunalnych docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej z zastrzeŐeniem §9 ust. 3 pkt. 3 i 5; 

7) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczal-
ni Ōcieków; 

8) w razie natrafienia w czasie prac ziemnych na 
istniejņce urzņdzenia melioracyjne, naleŐy je 
chroniń wzglňdnie odbudowań zgodnie 
z warunkami okreŌlonymi przez ich dyspo-
nenta; 

9) powstajņce w trakcie realizacji inwestycji - 
masy ziemne – naleŐy wykorzystań do niwe-
lacji terenu, utwardzenia nawierzchni dróg 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

10) dopuszczalne poziomy hałasu w Ōrodowisku 
jak dla terenów zabudowy zagrodowej zgod-
nie z obowiņzujņcymi w tym zakresie norma-
mi prawnymi; 

11) wszelka prowadzona działalnoŌń na terenie 
RM nie moŐe powodowań przekroczenia 
standardów jakoŌci Ōrodowiska na terenach 
podlegajņcych ochronie akustycznej, leŐņcych 
poza granicami tego terenu; 

12) zakazuje siň lokalizowania obiektów wymie-
nionych w przepisach odrňbnych, zaliczanych 
do przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, a z obiektów 
mogņcych potencjalnie oddziaływań na Ōro-
dowisko, tych które sņ Ŏródłem emisji pyłów, 
hałasu i odorów lub innych zapachów. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň: Teren objňty miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego w całoŌci podlega 
ochronie konserwatorskiej w zwiņzku z powyŐszym 
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego, istnieje koniecznoŌń prowadzenia badaŊ ar-
cheologicznych w trakcie prac ziemnych podczas 
realizacji inwestycji zwiņzanych z zabudowaniem 
przedmiotowego terenu. Zakres badaŊ archeologicz-
nych okreŌli pozwolenie WWKZ na badania arche-
ologiczne, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowň. 

5. W zakresie wymagaŊ wynikajņcņch z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza siň 
lokalizacjň: 

1) szyldy i reklamy: 
- zamieszczanie wyłņcznie na ogrodzeniach 

i Ōcianach budynków pierwszej kondygnacji; 
- powierzchnia nie wiňksza niŐ 1,0 m2; 
- zamieszczane na ogrodzeniach nie mogņ byń 

wyŐsze niŐ te ogrodzenia, a zamieszczane na 

Ōcianach budynków nie mogņ wykraczań poza 
dolnņ krawňdŎ okien drugiej kondygnacji; 

2) jednego wolnostojņcego urzņdzenia rekla-
mowego o powierzchni nie wiňkszej niŐ 2,0 
m2; 

3) obiektów małej architektury; 
4) ogrodzenia aŐurowe na granicy działek bu-

dowlanych, wzbogacone zieleniņ. 
6. W zakresie parametrów, wskaŎników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
które podawane sņ w odniesieniu do działki budow-
lanej lub terenu objňtego planowanņ inwestycjņ, 
ustala siň: 

1) sytuowanie budynków według wyznaczonych 
na rysunku planu linii zabudowy zgodnie z § 
5 pkt.10; 

2) lokalizacjň: 
a) jednego budynku mieszkalnego na działce 

budowlanej w zabudowie wolnostojņcej; 
b) nie wiňcej niŐ dwa obiekty zwiņzane 

z produkcjņ rolnņ w tym wiaty i garaŐe 
o powierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 
150,0 m2 powierzchni uŐytkowej w zabudowie 
wolnostojņcej; 

c) jednego budynku usługowego lub handlowe-
go przy zachowaniu warunków § 7 ust. 1 pkt. 
2 w zabudowie wolnostojņcej lub zblokowa-
nego z budynkiem mieszkalnym; 

3) wysokoŌń budynków: 
a) mieszkalnych – do dwóch kondygnacji na-

ziemnych, nie wiňcej niŐ 4,50 m od poziomu 
terenu do okapu lub gzymsu oraz nie wiňcej 
niŐ 9,5 m do kalenicy, 

b) obiekty zwiņzane z produkcjņ rolnņ, usługo-
we, handlowe, wiaty, garaŐe – do dwóch 
kondygnacji naziemnych, nie wiňcej niŐ 8,0 m 
od poziomu terenu do kalenicy; 

4) sposób kształtowania zabudowy: 
a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospado-

we o kņcie nachylenia połaci dachowej od 30o 
do 45o; 

b) dopuszcza siň dachy jednospadowe dla wiat, 
garaŐy o kņcie nachylenia połaci dachowej do 
20o; 

c) pokrycia dachów stromych z dachówki cera-
micznej, betonowej w kolorze ceglastoczer-
wonym lub materiałem dachówkopodobnym; 

d) poziom parteru budynków nie wyŐszy niŐ 0,5 
m nad poziomem terenu urzņdzonego przy 
wejŌciu głównym do budynku; 

5) kolorystyka elewacji budynków stonowana, 
6) parametry i sposób zagospodarowania tere-

nu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej – 30% w stosunku do powierzch-
ni działki budowlanej lub działek na których 
sytuowana jest zabudowa; 

b) minimalny udział powierzchni biologiczne 
czynnej – 50% w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej; 

c) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej – 25 m; 
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d) minimalna powierzchnia nowowydzielonych 
dzialek budowlanych nie mniejsza niŐ 1600 
m2; 

e) kształt działek regularny. 
7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie na podstawie przepisów odrňbnych nie 
podejmuje siň ustaleŊ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci nie wyznacza siň 
terenów wymagajņcych wszczňcia procedury scala-
nia i podziału nieruchomoŌci w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň: 

1) w zaleŐnoŌci od potrzeb, w tym dla lokalizacji 
podpiwniczenia, przeprowadzenie badaŊ geo-
technicznych warunków posadowienia bu-
dynków; 

2) w obrňbie planu zlokalizowane sņ linie elek-
troenergetyczne 15 kV oznaczone na rysunku 
planu symbolem ESN; do czasu ich ewentu-
alnego skablowania naleŐy zachowań wyma-
gane przepisami odległoŌci ewentualnych 
projektowanych obiektów budowlanych od 
istniejņcych linii oraz urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
ustala siň pas terenu ochronnego dla w/w linii 
elektroenergetycznej, w którym to okreŌla siň 
zakaz lokalizacji wszelkich budynków, budowli 
takich jak maszty oraz zieleni wysokiej 
w odległoŌci 7,5 m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu; 

3) w granicach obszaru objňtego planem nie 
przewiduje siň lokalizacji siłowni wiatrowych. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siň: 

1) obsługň komunikacyjnņ z przylegajņcej pu-
blicznej oznaczonej symbolem KDL poprzez 
drogň wewnňtrznņ oznaczonņ symbolem 
1KDW i 2KDW; 

2) na działkach naroŐnych lokalizacjň zjazdu 
w maksymalnej odległoŌci od skrzyŐowania; 

3) geometria ulic oraz trójkņty widocznoŌci 
zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadań drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 
430); 

4) dopuszcza siň lokalizacjň sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajņcych drogň 
wewnňtrznņ o symbolu 1KDW i 2KDW; 

5) parkowanie na działce budowlanej w iloŌci 
nie mniejszej niŐ: 

a) 2 stanowiska postojowe na terenie zabudowy 
mieszkaniowej, na jeden budynek mieszkalny, 
wliczajņc miejsce postojowe w garaŐu; 

b) 3 stanowiska na kaŐde 100,0m2 powierzchni 
uŐytkowej usług; 

c) 3 stanowiska na kaŐde 100,0m2 powierzchni 
sprzedaŐy; 

d) 4 stanowiska na kaŐde 10 łóŐek w obiekcie 
Ōwiadczņcym usługi agroturystyczne. 

6) zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ zgodnie z § 9. 

11. Ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenów które nie 
sņ ŌcieŌle zwiņzane z planowanym przeznaczeniem 
terenu, za wyjņtkiem obiektów budowlanych lokali-
zowanych na czas budowy. 
 
§ 8. 1. Wyznacza siň tereny komunikacji wewnňtrznej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW – 
3KDW, dla których ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – obsługa komu-
nikacyjna – droga wewnňtrzna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: prowadzenie 
sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego ustala siň: 

1) zachowanie ciņgłoŌci poszczególnych ele-
mentów wyposaŐenia dróg takich jak: jezdnie, 
chodniki; 

2) zachowanie zharmonizowanego wyglņdu 
elementów wyposaŐenia dróg, takich jak: na-
wierzchnie, latarnie tworzņcych spójne roz-
wiazanie architektoniczne; 

3) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej; 

4) powiņzanie z układem zewnňtrznym poprzez 
drogň oznaczonņ symbolem KDL. 

3. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) gospodarowanie odpadami zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami 
i przepisami odrňbnymi; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych zgodnie z § 9 ust. 4. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň: Teren objňty miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego w całoŌci podlega 
ochronie konserwatorskiej w zwiņzku z powyŐszym 
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego, istnieje koniecznoŌń prowadzenia badaŊ ar-
cheologicznych w trakcie prac ziemnych podczas 
realizacji inwestycji zwiņzanych z zabudowaniem 
przedmiotowego terenu. Zakres badaŊ archeologicz-
nych okreŌli pozwolenie WWKZ na badania arche-
ologiczne, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowň. 

5. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala siň: 

1) w pasach drogowych wyklucza siň lokalizacjň 
urzņdzeŊ reklamowych wolnostojņcych; 

2) organizacjň ruchu i rozwiņzania umoŐliwiajņ-
ce sprawne i niekolizyjne poruszanie siň 
wszystkich uczestników ruchu; 

3) kształtowanie przestrzeni z zachowaniem wi-
docznoŌci oraz zastosowanie trwałych 
i estetycznych elementów urzņdzenia ulic. 
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6. W zakresie parametrów, wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) docelowa szerokoŌń pasa drogowego w li-
niach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem 
planu wynosi od 5,00 m do 10,0 m; 

2) dla terenu 1KDW i 2 KDW minimalna szero-
koŌń jezdni 5,0 m, chodniki sytuowane mini-
mum jednostronnie; 

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych 
pod warunkiem zapewnienia przejŌcia 
i przejazdu; 

4) geometria ulic oraz trójkņty widocznoŌci 
zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadań drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 
430); 

5) droga wewnňtrzna 2KDW i 3 KDW zgodnie 
z rysunkiem planu zakoŊczona placem do za-
wracania. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie na podstawie przepisów odrňbnych nie 
podejmuje siň ustaleŊ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci nie wyznacza siň 
terenów wymagajņcych wszczňcia procedury scala-
nia i podziału nieruchomoŌci w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐyt-
kowaniu ustala siň zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siň: 

1) uwzglňdnienie wymagaŊ technicznych, wyni-
kajņcych z lokalizacji istniejņcych i planowa-
nych sieci infrastruktury technicznej oraz 
zwiņzanych z nimi robót budowlanych; 

2) zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ zgodnie z § 9. Ustala siň zakaz tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów. 

 
§ 9. 1. W zakresie zasad zaopatrzenia i obsługi terenu 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoŌci: sieci wodociņgowej, kanali-
zacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, tele-
komunikacyjnej i ciepłowniczej; 

2) powiņzanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnňtrznym oraz dostňp do sieci 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

2. W zakresie sieci wodociņgowej ustala siň za-
opatrzenie w wodň w powiņzaniu z istniejņcņ sieciņ 
wodociņgowņ, usytuowanņ w liniach rozgraniczajņ-
cych teren drogi wewnňtrznej KDW. 

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala 
siň: 

1) odprowadzanie Ōcieków bytowych i komu-
nalnych docelowo do gminnej sieci kanaliza-
cyjnej; 

2) dopuszczenie lokalizacji podziemnej prze-
pompowni Ōcieków na terenie KDW; 

3) odprowadzenie Ōcieków bytowych i komu-
nalnych tymczasowo do bezodpływowych 
zbiorników Ōcieków, które naleŐy projektowań 
przy zachowaniu wymaganych przepisami 
odległoŌci od granic działki i obiektów oraz 
bezwzglňdnie przy zapewnieniu warunków 
szczelnoŌci, potwierdzonego stestem wyko-
nania i przeprowadzenia próby szczelnoŌci 
zbiorników, przed oddaniem ich do uŐytko-
wania; 

4) naleŐy systematycznie wywoziń Ōcieki 
z bezodpływowych zbiorników Ōcieków przez 
koncesjonowanego przewoŎnika do miejsc 
wskazanych przez słuŐby gminne; 

5) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczal-
ni Ōcieków. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala siň: 

1) powierzchniowe odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych z terenów dróg docelowo 
do kolektorów deszczowych, z zastrzeŐeniem 
pkt. 2; 

2) dopuszcza siň zastosowanie nawierzchni 
przepuszczajņcych wody opadowe i roztopo-
we oraz lokalizacjň studni chłonnych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň: 
1) zaopatrzenie w gaz docelowo z projektowanej 

sieci, na warunkach okreŌlonych przez zakład 
gazowniczy; 

2) budowň nowych sieci gazowych w liniach 
rozgraniczjņcych planowanej drogi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ ustala siň: 

1) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 
w powiņzaniu z sieciņ istniejņcņ; 

2) budowň linii elektroenergetycznych wyłņcznie 
jako kablowych; 

3) dopuszczenie lokalizacji kontenerowych stacji 
transformatorowychna na terenie RM na wy-
dzielonej działce, dla której nie ustala siň mi-
nimalnej powierzchni, przy czym dla stacji nie 
obowiņzujņ ustalone na rysunku planu linie 
zabudowy. 

7. W zakresie telekomunikacji ustala siň: Do-
puszcza siň budowň urzņdzeŊ telekomunikacyjnych 
zgodnie z obowiņzujņcymi normami i przepisami. 

8. Podstawň realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowiń bňdņ projekty branŐowe. 
 
§ 10. Ustala siň stawkň procentowņ, słuŐņcņ nalicze-
niu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w wysokoŌci 30%. 

 

Rozdział III 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 326 – 32215 – Poz. 5429 
 

Przepisy końcowe 

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Wójtowi Gminy Niechanowo. 
 

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

  
Przewodniczņcy Rady Gminy 

 Niechanowo 
 (-) Zdzisław Sikora

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 326 – 32216 – Poz. 5429 
 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 326 – 32217 – Poz. 5429 
 

Załņcznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/83/2011  
Rady Gminy Niechanowo  

z dnia 15 wrzeŌnia 2011 roku  
 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY NIECHANOWO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI GURÓWKO – CZŇŋŃ DZIAŁKI NR 

EWIDENCYJNY 35/7 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gmi-
ny Niechanowo rozstrzyga co nastňpuje:  

§ 1. Podczas wyłoŐenia projektu planu do publicz-
nego wglņdu w terminie od 20 czerwca 2011r. do 
11 lipca 2011r. nie wniesiono uwag. 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 326 – 32218 – Poz. 5429,5430 
 

Załņcznik Nr 3  
do Uchwały Nr VII/83/2011  
Rady Gminy Niechanowo  

z dnia 15 wrzeŌnia 2011 roku  
 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY NIECHANOWO O SPOSOBIE REALIZACJI, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TE-
RENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI GURÓWKO – CZŇŋŃ DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 35/7.  

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE 

Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Niechano-
wo rozstrzyga co nastňpuje:  

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicz-
nych przewidzianych w planie oraz zwiņzanych z nimi 
wykupami terenów, prowadziń bňdņ właŌciwe jed-
nostki gminne. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, 
w kompetencji których leŐy rozwój sieci: wodociņ-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciņgowej zgodnie z miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej we wsi Gurówko – czňŌń działki nr ewiden-
cyjny 35/7 oraz na podstawie przepisów odrňbnych. 
Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowa-
ne bňdņ zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów odrňb-
nych. 

3. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które naleŐņ do zadaŊ własnych 

gminy, stanowiń bňdņ zapisy Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Niechanowo. 

4. OkreŌlenie terminów przystņpienia 
i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy konstru-
owaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Niechanowo. 

5. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo 
w zaleŐnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okreŌlonych w planie. Finanso-
wanie inwestycji bňdzie odbywań siň poprzez: 

1. Wydatki z budŐetu gminy. 
2. Współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 

poprzez budŐet gminy – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorzņdu województwa, 
c) dotacji i poŐyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i poŐyczek bankowych, 
e) innych Ōrodków zewnňtrznych. 

3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieŊ o charakterze cywilno – prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – 
„PPP”, a takŐe właŌcicieli nieruchomoŌci. 
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UCHWAŁA NR XI/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

 z dnia 21 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001r. 

w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 141, poz. 159 ze zmianami ) oraz art. 21 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. 
, Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:  

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej 
w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie 
zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzņcych 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad 
polityki czynszowej, zmienionej uchwałņ Nr 
XI/79/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 
wrzeŌnia 2007r. zmienionej uchwałņ Nr V/42/2011 
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. 
wprowadza siň nastňpujņce zmiany: 

1) w § 12 wyrazy „czas oznaczony” zastňpuje siň 
wyrazami: „okres nie dłuŐszy niŐ dwa lata”., 

2) w § 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) najemcy mieszkaŊ komunalnych mogņ doko-

nywań miňdzy sobņ zamiany wynajňtych im 


