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Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 121/09

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 8 kwietnia 2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY ¯ELAZKÓW

Poz. 1465, 1466
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UCHWA£A Nr XIX/114/2008 RADY GMINY KACZORY

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki - teren � Nad skarp¹�

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 199, poz. 1227 i Nr 201, poz.

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), je¿eli koniec terminu wykonania czynno�ci okre�lonej w ustawie
przypada na sobotê albo na dzieñ ustawowo wolny od pracy, termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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1237), oraz w zwi¹zku z wykonaniem uchwa³y nr XI/58/2003
Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Jeziorki - teren � Nad skarp¹�,
Rada Gminy Kaczory uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Jeziorki - teren � Nad skarp¹�, zwany
dalej planem.

2. Obszar planu oznaczono na rysunku planu w skali
1:1.000, zwanym w dalszej czê�ci rysunkiem.

3. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) tekst planu, stanowi¹cy tre�æ niniejszej uchwa³y,

2) rysunek planu w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y,

3) stwierdzenie zgodno�ci planu z ustaleniami studium, sta-
nowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y,

4) rozstrzygniêcia sposobu realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§2. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy i zagospodarowania tere-
nów o nastêpuj¹cym przeznaczeniu:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) ZP - tereny zieleni urz¹dzonej,

3) Z³ - tereny zieleni izolacyjnej,

4) KD - tereny dróg publicznych,

5) KX - tereny wydzielonych ci¹gów pieszo � jezdnych.

2. Obowi¹zuj¹ oznaczone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

2) linie podzia³u terenów o jednakowym przeznaczeniu,

3) oznaczenia literowe przeznaczenia terenu,

4) obowi¹zuj¹ce oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) osie kompozycyjne,

6) okre�lone wymiary i odleg³o�ci.

§3. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê terenu zajêt¹ przez budynek w stanie wykoñ-
czonym (zgodnie z PN-ISO 9836),

2) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu na gruncie rodzimym po-
kryt¹ ro�linno�ci¹ lub wodê powierzchniow¹ z ro�linno-
�ci¹, na okre�lonej dzia³ce,

3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, do której powinna przylegaæ stycznie �ciana budynku
w stanie wykoñczonym; okapy i gzymsy nie mog¹ prze-
kraczaæ tej linii o wiêcej ni¿ 0,8 m, natomiast czê�ci
budynku, takie jak balkony, tarasy, schody zewnêtrzne,
pochylnie i rampy - o wiêcej ni¿ 1,3 m,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, której nie mo¿e przekroczyæ �ciana budynku w
stanie wykoñczonym; mog¹ t¹ liniê przekroczyæ elementy
budynku wymienione w pkt 3, o analogiczne odleg³o�ci
jakie tam ustalono.

§4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

Obszar objêty planem jest nieu¿ytkiem obejmuj¹cym dwa
pagórki morenowe, po³o¿one w niewielkiej odleg³o�ci od
jeziora. Ich zbocza, od strony zachodniej, stanowi¹ skarpê
nara¿on¹ na osuwanie siê mas ziemnych. Celem planu jest
dope³nienie zabudowy mieszkaniowej wsi Jeziorki istniej¹cej
u podnó¿a skarpy oraz planowanej do zabudowy od strony
po³udniowo - wschodniej od obszaru objêtego planem, na
zasadzie kontynuacji funkcji i cech zabudowy. Szczegó³owe
zasady kszta³towania ³adu przestrzennego okre�lono w na-
stêpnym rozdziale uchwa³y.

§5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

1. Ze wzglêdu na po³o¿enie terenów objêtych planem w
obszarze wysokiej ochrony G³ównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Pi³a - Wa³cz nale¿y przestrzegaæ zasad gospodarki
�ciekami przewidzianymi w planie, okre�lonymi w §12.

2. Tereny objête planem znajduj¹ siê w obszarze chro-
nionego krajobrazu �Pojezierze Wa³eckie i Dolina Gwdy�, dla
którego obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce czynnej ochrony
ekosystemów oraz zakazy, okre�lone w rozporz¹dzeniu Nr
212/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006
roku (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr
201, poz. 4770, z dnia 14 grudnia 2006 r.).

3. Tereny objête planem znajduj¹ siê w obszarze specjal-
nej ochrony ptaków Natura 2000 �Puszcza nad Gwd¹� (PLB
300012); nie wystêpuj¹ tutaj inne formy ochrony przyrody.

4. Zezwala siê na nieznaczn¹ zmianê rze�by terenu,
szczególnie w terenie okre�lonym jako zieleñ izolacyjna (ZI)
- zagro¿onym osuwaniem siê mas ziemnych, po³o¿onym nad
niezabezpieczon¹ skarp¹, a tak¿e w obszarze ulic, ci¹gu
komunikacji pieszo - jezdnej oraz niezbêdnych przekszta³ceñ
na terenach pozosta³ych.

5. Ustalenia planu, w szczególno�ci dotycz¹ce terenów
zieleni, wymagaj¹ pe³nej realizacji w celu zapewnienia w³a�ci-
wego powi¹zania obszaru objêtego planem z walorami kra-
jobrazowymi terenów przyleg³ych.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ zewidencjono-
wane obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹. Z uwagi na
intensywne zasiedlenie terenów gminy w minionych epokach
niewykluczone jest wystêpowanie stanowisk archeologicz-
nych dotychczas nie rozpoznanych; w sytuacji natrafienia
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podczas prac ziemnych na znaleziska, co do których istnieje
przypuszczenie, ¿e s¹ zabytkiem, nale¿y o tym niezw³ocznie
powiadomiæ wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta,
wstrzymaæ prace ziemne i zabezpieczyæ znalezisko przed
zniszczeniem - zgodnie z ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

§7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych. W obszarze planu nie ustanawia siê
przestrzeni publicznych.

§8. W obszarze planu, poza terenami zagro¿onymi osu-
waniem siê mas ziemnych nie stwierdza siê wystêpowania
innych terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie odrêbnych przepisów, np. terenów górniczych lub
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi. Zak³ada siê, ¿e
teren wydzielony w planie pod zieleñ izolacyjn¹, oznaczon¹ w
rysunku ZI, rozgranicza równie¿ teren zagro¿ony osuwaniem
siê mas ziemnych w obszarze planu; ustalenia szczegó³owe
dla terenu ZI zawarto w rozdziale II.

§9. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci.

Podzia³u nieruchomo�ci nale¿y dokonaæ na podstawie
ustaleñ okre�lonych w rysunku planu.

Nie przewiduje siê scaleñ i podzia³u nieruchomo�ci, w
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami.

§10. Tereny objête zakazem zabudowy.

W obszarze planu zakazem zabudowy obejmuje siê:

1) tereny zieleni izolacyjnej (ZI),

2) tereny zieleni urz¹dzonej (ZP).

Zakaz dotyczy zabudowy budynkami; dopuszcza siê obiek-
ty ma³ej architektury, mury oporowe, chodniki, utwardzone
�cie¿ki oraz schody terenowe, a tak¿e o�wietlenie.

Poza ustaleniami szczegó³owymi okre�lonymi w rozdziale
II nie ustala siê innych szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeñ w zagospodarowaniu tere-
nów.

§11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacji.

1. Tereny obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu obej-
muj¹:

1) tereny dróg publicznych - gminna ulica osiedlowa, klasy
D (dojazdowa), oznaczona symbolem - KD,

2) tereny komunikacji pieszo - jezdnej (KX).

Parametry powy¿szego uk³adu komunikacyjnego okre�lo-
no w rysunku planu oraz w ustaleniach szczegó³owych w
rozdziale II.

2. Ulice i ci¹g komunikacji pieszo - jezdnej projektowane
na terenie osiedla s¹ powi¹zane poprzez drogê gminn¹ z
drog¹ krajow¹ nr 10, zaliczon¹ do dróg ekspresowych, na
wysoko�ci g³ównego wjazdu do wsi Jeziorki (poza obszarem
planu).

§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodê.

Doprowadzenie wody przewidziano z istniej¹cego wodo-
ci¹gu wiejskiego dla wsi Jeziorki; stanowi on czê�æ sieci
wodoci¹gu grupowego �mi³owo - Jeziorki - Brodna. Zasilany
jest z ujêcia wody zlokalizowanego we wsi �mi³owo, o
zatwierdzonych zasobach wody w ilo�ci Q= 90,0 m3/h, z
utworów czwartorzêdowych.

2. Odprowadzenie �cieków sanitarnych.

Odprowadzenie �cieków bytowych lub komunalnych za-
projektowano do istniej¹cego kana³u �ciekowego, zlokalizo-
wanego w ulicy przyleg³ej do omawianego terenu, poprzez
który �cieki dop³ywaæ bêd¹ do istniej¹cej przepompowni
�cieków dla wsi Jeziorki. St¹d poprzez ruroci¹g t³oczny prze-
sy³ane bêd¹ do kanalizacji �ciekowej wsi �mi³owo - dalej
poprzez g³ówn¹ przepompowniê dla wsi �mi³owo przekazy-
wane bêd¹ na istniej ¹c¹ chemiczno - biologiczn¹ oczyszczal-
niê �cieków Zak³adu �Farmutil H. S.� - �mi³owo. Po oczysz-
czeniu odprowadzane bêd¹ do rzeki Gwdy.

Budynki zlokalizowane pod lasem, na dzia³kach oznaczo-
nych w rysunku numerami 17 i 18, ze wzglêdu na do�æ niskie
po³o¿enie, bêd¹ musia³y posiadaæ w³asne urz¹dzenia pod-
pompowuj¹ce �cieki do kana³u grawitacyjnego.

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewi-
dziano powierzchniowo poprzez infiltracjê do gruntu, w gra-
nicach nieruchomo�ci.

4. Zaopatrzenie w gaz.

Przewiduje siê doprowadzenie gazu ziemnego zaazotowa-
nego z istniej¹cej sieci gazoci¹gów �redniego ci�nienia dla
wsi Jeziorki.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹.

Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ z indywidualnych �róde³
ciep³a, poprzez stosowanie paliw p³ynnych, gazowych i sta-
³ych, charakteryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami emisji lub
alternatywnych �róde³ energii zgodnie z programem ochrony
powietrza dla strefy - powiat pilski;

6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z istnie-
j¹cych sieci niskich napiêæ dla wsi Jeziorki.

7. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej
naniesione na za³¹czniku graficznym s¹ ilustracj¹ zasad ich
przebiegu i nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych, jednak¿e
na etapie projektowania nale¿y kierowaæ siê zasad¹ lokalizo-
wania ich w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy lub ci¹gu pieszego

8. Usuwanie odpadów.

Odpady nale¿y gromadziæ selektywnie w pojemnikach
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu w obrêbie ka¿dej
posesji; odpady w pierwszej kolejno�ci nale¿y poddawaæ
odzyskowi, a je�li to jest niemo¿liwe lub nieuzasadnione z
przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, nale¿y je przeka-
zywaæ do unieszkodliwienia, zgodnie z wymaganiami ochro-
ny �rodowiska oraz planem gospodarki odpadami.
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§13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

Planuje siê etapow¹ realizacjê ustaleñ niniejszej uchwa³y.

Dopuszcza siê tymczasowo dotychczasowe, rolnicze u¿yt-
kowanie terenów wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem,
do czasu realizacji jego ustaleñ.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe - warunki zabudowy
 i zagospodarowania terenów.

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej - MN, usta³a siê:

1. Prawo do budowy jednego budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego, z gara¿em wbudowanym lub dobudowanym;
dopuszcza siê tak¿e (z wy³¹czeniem dzia³ek oznaczonych
w rysunku nr 9 ÷ 12) budowê wolnostoj¹cych gara¿y lub
budynków gospodarczych. Przy lokalizacji obiektów nale-
¿y zachowaæ przepisy szczególne.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy dla budynków
mieszkalnych:

a) zabudowa w liniach zabudowy, okre�lonych w rysun-
ku,

b) wysoko�æ zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne,
wraz z poddaszem,

c) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu po³aci
dachowej 40 ÷ 45°,

d) preferowane pokrycie dachu dachówk¹ w kolorze ja-
snoczerwonym (�ceglastym�),

e) kalenica równoleg³a do obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,

f) poziom posadzki parteru nie wy¿ej ni¿ 0,6 m od pozio-
mu terenu, przy froncie budynku,

g) preferowane pastelowe kolory elewacji.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy dla wolnostoj¹-
cych budynków gara¿owo - gospodarczych:

a) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (je�li
okre�lono je w rysunku), za lini¹ frontow¹ (obowi¹zu-
j¹c¹); w miejscach nieograniczonych liniami nieprze-
kraczalnymi dopuszczalna lokalizacja 1,5 m od granicy
dzia³ki,

b) wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziem-
nych, wraz z dopuszczalnym, u¿ytkowym poddaszem,

c) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu po³aci
dachowej 35 ÷ 40°,

d) preferowane pokrycie dachu dachówk¹ w kolorze ja-
snoczerwonym (�ceglastym�),

e) kalenica równoleg³a do najbli¿ej po³o¿onej granicy
dzia³ki.

4. Dopuszcza siê wydzielenie lokali u¿ytkowych w budyn-
kach mieszkalnych.

5. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% powierzchni
dzia³ki.

6. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% po-
wierzchni dzia³ki.

7. Dla dzia³ek oznaczonych w rysunku numerami 14 i 15
dopuszcza siê zabudowê bli�niacz¹, przy zachowaniu pe³-
nej symetrii; szczególnie wskazane jest po³¹czenie budyn-
ków wydzielonymi bry³ami gara¿y.

8. Nale¿y zaakcentowaæ w bryle budynków zakoñczenia osi
kompozycyjnych ustalonych w rysunku, szczególnie na
dzia³ce oznaczonej w rysunku nr 7 oraz 10.

§15. Dla terenu zieleni urz¹dzonej - ZP, ustala siê:

1. Obowi¹zek zagospodarowania terenu zieleni¹ wysok¹ i
nisk¹ oraz trawnikami.

2. Dopuszcza siê budowê obiektów ma³ej architektury, chod-
niki, utwardzone �cie¿ki, murki oporowe oraz schody
terenowe.

3. Prawo do dodatkowej funkcji rekreacyjno - wypoczynko-
wej.

§16. Dla terenu zieleni izolacyjnej, zagro¿onego osuwa-
niem siê mas ziemnych - ZI, ustala siê:

1. Przeznaczenie na utworzenie pasa zieleni wiatrochronnej
oraz zabezpieczenia przyleg³ej skarpy przed osuwaniem
siê mas ziemnych.

2. Nakazuje siê techniczne zabezpieczenie terenu przed osu-
waniem siê mas ziemnych.

3. Dopuszcza siê niezbêdne przekszta³cenia rze�by terenu.

4. Dopuszcza siê budowê murów oporowych, obiektów ma³ej
architektury, chodników, oraz utwardzone �cie¿ki i schody
terenowe.

5. Obowi¹zek zachowania w maksymalnym stopniu istniej¹-
cego starodrzewu.

6. Obowi¹zek nasadzenia odpowiedniej zieleni wysokiej i
niskiej, z uwzglêdnieniem wp³ywu nasadzeñ na krajobraz.

Preferowane gatunki o p³ytkim systemie korzeniowym,
daj¹ce liczne odrosty, np. robinia akacjowa, klonjesionolismy,
sumak octowiec, wierzba piaskowa, ja³owiec, �liwa tarnina,
ró¿a pomarszczona.

§17. Dla terenów komunikacj i ustala siê:

1. Dla terenu dróg publicznych - KD:

1) klasa ulicy - dojazdowa D,

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zmienna, jak w
rysunku planu, minimum 10,0 m,

3) szeroko�æ jezdni z kostki brukowej - minimum 5,5 m.

2. Dla terenu wydzielonego ci¹gu pieszo - jezdnego - KX,
ustala siê:
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1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zmienna, jak okre-
�lono w rysunku,

2) szeroko�æ powierzchni utwardzonej z kostki brukowej -
minimum 3,0 m.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych ulic i ci¹gu pieszo - jezd-
nego planuje siê rozmieszczenie sieci infrastruktury technicz-
nej.

Rozdzia³ III

Przepisy koñcowe

§18. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr

80, poz. 717, z pó�niejszymi zmianami) ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci dla wszystkich terenów wyznaczonych w pla-
nie w wysoko�ci 30%.

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kaczory.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) mgr in¿. Stefan Kowal
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIX/114/2008

Rady Gminy Kaczory
z dnia 30 grudnia 2008 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JEZIORKI -
TEREN �NAD SKARP¥� Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO GMINY KACZORY.

Poz. 1466

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41i 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 123, poz. 803)

Rada Gminy Kaczory stwierdza zgodno�æ miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki - teren
�Nad skarp¹� z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory
(uchwa³a nr IX/41/99 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia
1999 roku).

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIX/114/2008

Rady Gminy Kaczory
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI JEZIORKI - TEREN �NAD SKARP¥�, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie 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, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237), Rada Gminy
Kaczory rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Jeziorki - teren �Nad Skarp¹�, obejmuj¹
realizacjê nastêpuj¹cych inwestycji:

1) sieci wodoci¹gowej o �rednicy  110 mm i d³ugo�ci 700
mb,

2) sieci kanalizacji sanitarnej  200mm i d³ugo�ci 700 mb.

§2. Zadania wymienione w §1 realizowane bêd¹ sukce-
sywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacji dróg
istniej¹cych oraz budowy dróg wyznaczonych w planie.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzy-
gniêciu, finansowane bêd¹ zgodnie z zasadami okre�lonymi
w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infra-
struktury technicznej oraz strategii rozwoju gminy Kaczory.


