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UCHWA£A Nr XLIII/296/09 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kunowie dla dzia³ek o nr ewid. 204
 206/7, 213, 215/5, 218, 219/1 i 220

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Duszniki
uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zwany dalej planem, obejmuj¹cy obszar po³o-
¿ony w Kunowie dla dzia³ek oznaczonych nr ewid. 204, 206/
7, 213, 215/5,218,219/1 i 220 i powierzchni 7,32 ha

2. Stwierdza siê zgodno�æ ustaleñ planu ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Duszniki.

3. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze którego
granice okre�la rysunek, zwany dalej rysunkiem, opracowany
w skali 1:1000 i zatytu³owany �Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla dzia³ek o nr ewid. 204, 206/7, 213,
215/5, 218, 219/1 i 220 w Kunowie, gmina Duszniki� stanowi¹-
cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

4. Za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y jest rozstrzygniêcie
sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

5. Za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y jest rozstrzygniêcie o
sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasad ich finansowania.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie � nale¿y przez to rozumieæ ustalenie planu, o którym
mowa w niniejszej uchwa³y;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady
Gminy Duszniki;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

4) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar objêty planem
w granicach przedstawionych na rysunku planu;

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru wydzie-
lon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi wraz z odpowiednim sym-
bolem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
linie okre�laj¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ, w jakiej mog¹ zna-
le�æ siê budynki od linii rozgraniczaj¹cej terenu lub krawê-
dzi jezdni;

7) powierzchni biologicznie czynnej � oznacza powierzchnia
terenu w rozumieniu przepisów odrêbnych;

8) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹-
zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania.

§3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 1 MN - 5 MN, ustala siê przeznaczenie na lokalizacjê
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych budynków
gara¿owych i gospodarczych.

§4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZP, ustala siê przeznaczenie na zieleñ urz¹dzon¹, towarzy-
sz¹c¹ obiektom budowlanym.

2. Ustala siê obowi¹zek pozostawienia 3,0 m pasa tech-
nicznego wzd³u¿ rowów melioracyjnych, celem prowadzenia
okresowych prac konserwacyjnych.

3. Ustala siê zakaz zabudowy kubaturowej za wyj¹tkiem
obiektów ma³ej architektury.

4. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji placów zabaw.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem WS ustala siê
przeznaczenie na tereny wód powierzchniowych - rowy me-
lioracyjne.

2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ skanalizowania czê�ci rowu
celem realizacji dojazdu do dzia³ek po³o¿onych na terenie
oznaczonym symbolem 4 MN.

§6. 1. Wyznacza siê tereny dróg wewnêtrznych oznaczone
na rysunku planu symbolem KDW.

2. Tereny wymienione w ust. 1 stanowi¹ przestrzeñ do
realizacji urz¹dzeñ podziemnych.

§7. Wyznacza siê teren dróg wewnêtrznych - ci¹g pieszy,
oznaczony na rysunku planu symbolem KDWx.
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§8. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê prowadze-
nie sieci infrastruktury technicznej, i realizacjê urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenu.

§9. Na rysunku planu liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿-
nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
oznaczono lini¹ ci¹g³¹.

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§10. 1. Dla realizacji budynków ustala siê nieprzekraczal-
ne linie zabudowy okre�lone w §15, oraz na rysunku planu.

2. Zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych i wykonanych z
prefabrykowanych elementów betonowych.

3. Czê�æ biologicznie czynn¹ dzia³ek nale¿y urz¹dzaæ po-
przez nasadzenia ro�linno�ci z udzia³em gatunków zimozielo-
nych.

4. Ukszta³towania wymagaj¹ kompozycje zieleni na tere-
nach oznaczonych symbolem ZP.

Zasady schrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego.

§11. 1. Na obszarze objêtym planem nale¿y w maksymal-
nym stopniu zachowaæ istniej¹cy drzewostan.

2. W przypadku konieczno�ci wycinki drzew koliduj¹cych
z planowanym przeznaczeniem terenu konieczne jest uzyska-
nie stosownego zezwolenia przed rozpoczêciem realizacji
inwestycji.

3. Do nasadzeñ zieleni nale¿y u¿ywaæ gatunki drzew i
krzewów rodzimych, najlepiej przystosowanych do warunków
lokalnych, z udzia³em gatunków zimozielonych.

4. Zagospodarowanie terenu objêtego planem musi
uwzglêdniaæ jego po³o¿enie w Obszarze o znacznych zasobach
wód podziemnych w obrêbie piêtra czwartorzêdowego Doliny
Kopalnej Samy - G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych nr 145,
objêtego re¿imem wysokiej ochrony i byæ zgodne z obowi¹-
zuj¹cymi w tym zakresie przepisami, w szczególno�ci w zakre-
sie prowadzenia w³a�ciwej gospodarki wodno - �ciekowej.

5. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyj-
nego.

6. W przypadku naruszenia istniej¹cego systemu melio-
racyjnego nale¿y zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce jego
prawid³owe funkcjonowanie; w tym celu dopuszcza siê reali-
zacjê nowych systemów melioracji i przebudowy istniej¹cych
rowów po uzgodnieniu z w³a�ciwym zarz¹dc¹ sieci.

7. Zakazuje siê odprowadzania zanieczyszczeñ, szczegól-
nie substancji biogennych, organicznych i toksycznych do
gruntu i do rowu melioracyjnego.

8. Masy ziemne, w szczególno�ci wierzchnie, najbardziej
¿yzne warstwy gleby, przemieszczane w trakcie prowadzo-
nych prac budowlanych, nale¿y w pierwszej kolejno�ci zago-
spodarowaæ w granicach dzia³ki, a w sytuacji kiedy nie bêd¹
mog³y byæ w ten sposób wykorzystane, traktowaæ jako odpad
i zagospodarowaæ zgodnie z gminnym programem gospodar-
ki odpadami.

9. Gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów z po-
sesji musi byæ prowadzone w sposób zgodny z gminnym
planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrêbnymi, z
uwzglêdnieniem segregacji odpadów.

10. Z zakresu ochrony przed ha³asem:

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN,
obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi,

b) na terenach zieleni urz¹dzonej, ZP, obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne poziomu ha³asu jak dla terenów rekreacyjno-wypo-
czynkowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

§12. 1. Na obszarze objêtym planem zlokalizowane s¹
stanowiska archeologiczne bêd¹ce pod ochron¹ konserwa-
torsk¹.

2. Dla archeologicznego dziedzictwa kulturowego, pod-
czas prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem b¹d� zago-
spodarowaniem terenu, ustala siê obowi¹zek prowadzenia
badañ archeologicznych, których zakres inwestor musi uzgod-
niæ z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych.

§13. Nie ustala siê.

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN - 5 MN
ustala siê:

1) wysoko�æ budynków mieszkalnych do II kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe, z zakazem realizacji
budynków o wysoko�ci powy¿ej 9 m w kalenicy dachu;

2) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie wolnosto-
j¹cej;

3) wysoko�æ wolnostoj¹cych budynków gospodarczo-gara-
¿owych - I kondygnacja, max. 4,5 m w kalenicy dachu;

4) dla budynków mieszkalnych i gospodarczo-gara¿owych
rozwi¹zanie dachów jako strome dwu,- lub wielospadowe,
o nachyleniu po³aci dachowych od 22o do 43o;

5) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹, blachodachówk¹, lub innym pokryciem o po-
dobnych walorach estetycznych;

6) poziom parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,8
m od poziomu terenu;

7) stosowanie ogrodzeñ a¿urowych, z zakazem realizacji
ogrodzeñ z prefabrykatów ¿elbetowych;
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8) minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹ - 40% po-
wierzchni dzia³ki;

9) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy - 30% powierzchni
dzia³ki;

10) dla terenów przeznaczonych pod zabudowê ustala siê
obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych w ramach
w³asnej posesji.

§15. Dla nowej zabudowy ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy usytuowan¹ w odleg³o�ci:

1) od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ powiatow¹ nr 1886P-20 m;

2) od linii rozgraniczaj¹cej z drogami wewnêtrznymi - 6 m;

3) od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿o-
nych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osu-
waniem siê mas ziemnych.

§16. Nie ustala siê.

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci objêtych planem miejscowym.

§17. 1. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê po-
dzia³ terenu na dzia³ki budowlane, pod warunkiem zachowa-
nia minimalnej powierzchni dzia³ki - 900 m2.

2. Ustala siê minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki - 20 m.

3. Nowo wydzielane dzia³ki musz¹ byæ usytuowane pod
k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego w stosunku do
pasa drogowego, za wyj¹tkiem terenu oznaczonego symbo-
lem 1 MN.

4. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ scalania dzia³ek, gdy istnie-
j¹ca powierzchnia dzia³ki wed³ug granic w³asno�ci, jej kszta³t
lub dostêp do drogi i infrastruktury, uniemo¿liwia jej wykorzy-
stanie dla okre�lonych w planie celów i zadañ.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§18. Od linii energetycznej �redniego napiêcia 15 kV -
obowi¹zuje obszar oddzia³ywania obiektu zgodnie z przepisami
odrêbnymi, w którym ustala siê zakaz zabudowy kubaturowej.

§19. Przed podjêciem prac inwestycyjnych nale¿y prze-
prowadziæ dodatkowe badania geotechniczne gruntu, okre�la-
j¹ce mo¿liwo�æ posadowienia budynków.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

§20. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:

1) drogi wewnêtrzne, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem KDW:

a) drogi jednojezdniowe, dwupasowe po jednym w ka¿-
dym kierunku,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m,

c) wydzielona jezdnia o szeroko�ci min. 5 m,

d) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - elementy infrastruktury
technicznej - bez budynków, obiekty i urz¹dzenia in¿y-
nierskie, pasy zieleni, miejsca postojowe,

2) ci¹g pieszy, oznaczony na rysunku planu symbolem KDWx
- szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 4 m;

3) w przypadku podzia³u terenu oznaczonego symbolem 4
MN na dzia³ki budowlane ustala siê mo¿liwo�æ realizacji
dojazdu do dzia³ek o szeroko�ci jezdni min. 5 m;

4) powi¹zanie uk³adu komunikacyjnego na obszarze objêtym
planem z uk³adem zewnêtrznym przedstawiono na rysun-
ku planu.

§21. Na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia ogólne dotycz¹ce infrastruktury technicznej:

1) ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obszaru objêtego pla-
nem w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji urz¹dzeñ technicznych
uzbrojenia i obiektów infrastruktury technicznej jako towa-
rzysz¹cych inwestycjom na terenach w³asnych inwestorów;

3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w
wodê, gaz, energiê elektryczn¹, odprowadzania �cieków
oraz lokalizacji innych urz¹dzeñ technicznych wymagaj¹
uzyskania warunków technicznych od zarz¹dcy sieci;

4) w przypadku wyst¹pienia kolizji istniej¹cej linii elektro-
energetycznej �redniego napiêcia SN 15 kV oraz pozosta-
³ych sieci infrastruktury technicznej z nowoprojektowany-
mi obiektami, dopuszcza siê przebudowê sieci, po uzgod-
nieniu z w³a�ciwym gestorem sieci;

5) podstawê realizacji uzbrojenia technicznego bêd¹ stano-
wiæ projekty bran¿owe.

§22. 1. Dostawa wody z projektowanej sieci wodoci¹go-
wej na warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela sieci, oraz w
oparciu o przepisy odrêbne.

2. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodoci¹gowej na tereny
zabudowy i zainwestowania wyznaczone planem z zapewnie-
niem bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, po opracowaniu
projektu koncepcyjnego.

§23. Na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia w zakresie odprowadzania �cieków:

1) odprowadzanie �cieków komunalnych docelowo do oczysz-
czalni �cieków, poprzez projektowan¹ sieæ kanalizacji na
warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela sieci oraz w
oparciu o przepisy odrêbne;

2) do czasu wybudowania kanalizacji dopuszczenie odprowa-
dzania �cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywo-
wych - szamb, z wywozem tych �cieków do oczyszczalni
przez koncesjonowanych przewo�ników;

3) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i tere-
nów utwardzonych, nale¿y zagospodarowaæ w granicach
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nieruchomo�ci, bez naruszania interesu osób trzecich,
docelowo do kanalizacji deszczowej;

4) dopuszcza siê odprowadzenie wód o których mowa w pkt
3) z terenów utwardzonych do urz¹dzeñ podczyszczaj¹-
cych, i dalej do odbiorników wód deszczowych pod warun-
kiem uzgodnienia z w³a�ciwym zarz¹dc¹;

5) dopuszcza siê odprowadzenie wód o których mowa w pkt
3) z powierzchni dachów do odbiorników wód deszczo-
wych pod warunkiem uzgodnienia z w³a�ciwym zarz¹dc¹;

6) po pod³¹czeniu do sieci kanalizacji sanitarnej nale¿y zlikwi-
dowaæ bezodp³ywowe zbiorniki na �cieki;

7) ustala siê zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni �cie-
ków.

§24. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala siê
zasilanie z projektowanych gazoci¹gów niskiego ci�nienia.

2. Przy³¹czanie odbiorców do sieci gazowej odbywaæ siê
bêdzie na zasadach zawartych w obowi¹zuj¹cym Prawie Ener-
getycznym po ka¿dorazowym uzgodnieniu z dostawc¹ gazu,
i bêdzie zale¿a³o od warunków technicznych i ekonomicznych
uzasadniaj¹cych rozbudowê sieci gazowej.

3. Tymczasowo, do momentu realizacji sieci gazowej,
dopuszcza siê lokalizacjê zbiornikowych instalacji na gaz p³yn-
ny, przy zachowaniu warunków okre�lonych w przepisach
odrêbnych.

§25. Na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

1) zakazuje siê stosowania jako �ród³a ciep³a takich paliw i
urz¹dzeñ do ich spalania, które nie odpowiadaj¹ wymo-
gom ochrony powietrza atmosferycznego;

2) realizacja lokalnych �róde³ ciep³a na paliwo gazowe, p³yn-
ne lub paliwa sta³e z wy³¹czeniem paliw wêglowych, oraz
wykorzystaniem energii elektrycznej i odnawialnych �róde³
ciep³a do celów grzewczych.

§26. Na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:

1)  zasilanie obszaru w energiê elektryczn¹ nastêpowaæ bê-
dzie z istniej¹cej i nowoprojektowanej sieci energetycznej;

2) szczegó³owy sposób i zakres rozbudowy sieci okre�li firma
energetyczna na etapie realizacji poszczególnych przedsiê-
wziêæ inwestycyjnych.

§27. 1. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê obo-
wi¹zek gromadzenia odpadów komunalnych z posesji w
wydzielonych miejscach, w sposób zgodny z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami oraz przepisami odrêbnymi, z
uwzglêdnieniem segregacji odpadów.

2. Odpady komunalne z posesji nale¿y w pierwszej kolej-
no�ci poddawaæ odzyskowi, a je¿eli z przyczyn technologicz-
nych jest on niemo¿liwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nale¿y uniesz-
kodliwiaæ w sposób zgodny z wymaganiami ochrony �rodo-
wiska oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

§28. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej nale¿y zapew-
niæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych, w ramach w³a-
snej posesji - min. 1 stanowisko na 1 dzia³kê budowlan¹.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów.

§29. 1. Dla terenu objêtego planem nie okre�la siê spo-
sobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania
i u¿ytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji postanowieñ niniejszej uchwa³y
dopuszcza siê dotychczasowy sposób ich u¿ytkowania i zago-
spodarowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§30. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczo-
nych w planach, ustala siê 10% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§31. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.

§32. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki

Poz. 2247
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XLIII/296/09

Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W KUNOWIE DLA DZIA£EK O NR EWID. 204, 206/7, 213, 215/5, 218, 219/1 I 220.

Poz. 2247

Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publiczne-
go wgl¹du w terminie od 15.04.2009 r. do 7.05.2009 r., zgodnie
z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi
by³y przyjmowane do dnia 22.05.2009 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z czym, Rada Gminy Duszniki nie podejmuje rozstrzy-
gniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których
mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy.

za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XLIII/296/09

Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.

§1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Duszniki okre�la
nastêpuj¹cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, oraz
zasady ich finansowania.

§2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stanowi¹ zadania w³asne
gminy.

§3. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji
nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy:

1) realizacja w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy w tym Prawo
zamówieñ publicznych,

2) w oparciu o inne przepisy bran¿owe, np. prawo energe-
tyczne.

3) terminy realizacji poszczególnych zadañ - etapowane,

4) pozosta³e inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w
granicach planu, nie nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy,
bêd¹ finansowane ze �rodków w³asnych inwestorów, na
zasadach okre�lonych przepisami odrêbnymi.

2. Realizacja inwestycji musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami i normami.

3. Realizacjê sieci uzbrojenia technicznego w zakresie
sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej
bêd¹ prowadziæ w³a�ciwej przedsiêbiorstwa, zgodnie z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z planem gospodarki odpadami, na podstawie

przepisów odrêbnych oraz ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji mo¿e ulec modyfikacji wraz
z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicznym, zgod-
nie z zasad¹ stosowania najlepszej dostêpnej techniki.

§4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej nale¿¹cej do zadañ w³asnych gminy, podlega
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.).

2. Mo¿liwe zasady finansowania zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych:

1) z bud¿etu gminy zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹,

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy - w ramach, m.in.

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) z kredytów i po¿yczek bankowych,

e) z udzia³u inwestorów zewnêtrznych na podstawie od-
rêbnych porozumieñ,

f) innych �rodków zewnêtrznych.

3. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a realizowane bêd¹ w
sposób okre�lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) i nie bêd¹
obci¹¿a³y bud¿etu gminy.


