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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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 130, poz. 871, Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 

Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:
§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium Uwa-

runkowaG i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy Dolsk (uchwaEa Rady 
Miasta i Gminy Dolsk Nr XXVIII/158/05, z dnia 
17 maja 2005 roku) zmienionego uchwaEą Nr 
XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 
28 papdziernika 2009 r., uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
poEoronego we wsi MeEpin, gmina Dolsk, dla dziaEek 
ewid. nr: 44/4 i 45, zwany dalej planem.

§2. Granice obszaru objętego planem miejscowym 
okre[lono na rysunku planu.

§3. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu, zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego we wsi MeEpin, 
gmina Dolsk, opracowany w skali 1:1000, stano-
wiący zaEącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Dolsk o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEo-
ronego do publicznego wglądu projektu planu, sta-
nowiące zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Dolsk o 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 
zaEącznik nr 3.

§4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu pEaskim - nalery przez to rozumieć dach 

o spadku do 10°;
2) dachu stromym - nalery przez to rozumieć dach 

o symetrycznym kącie nachylenia poEaci dachowych 
35° do 45°, bez przesunięć kalenicy w pionie;

3) tablicach informacyjnych - nalery przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji gminnej, tury-
stycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, nu-
merem posesji, z oznaczeniem przyEączy urządzeG 
technicznych;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

5) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na 
której muszą się znajdować [ciany frontowe budyn-
ków mieszkalnych; dla pozostaEych budynków obo-
wiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną 
linię zabudowy;

6) obiektach infrastruktury technicznej - nalery 
przez to rozumieć obiekty i sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne 
oraz elektroenergetyczne;

7) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi nie więcej nir 30%;

8) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy nadziemnych zewnętrznych [cian budyn-
ków w stanie wykoGczonym;

9) reklamie - nalery przez to rozumieć no[niki 
informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

10) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania, wyznaczony na rysunku liniami rozgranicza-
jącymi.

§5. Granica obszaru objętego planem miejscowym 
stanowi jednocze[nie linię rozgraniczającą tereny o 
rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-
spodarowania.

§6. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów:
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1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku symbolem MN;

2) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym i ogrodniczym, oznaczony na rysunku sym-
bolem RM;

3) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysun-
ku symbolem KDW.

§7. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków i budowli o okre[lonych w planie pa-
rametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy i zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) wyEącznie jednego budynku mieszkalnego na 
dziaEce budowlanej;

3) budynków gospodarczych, gararowo-gospo-
darczych i garary, takre przy granicach dziaEek bu-
dowlanych;

4) wyEącznie jednego wjazdu na dziaEkę budowla-
ną na terenie MN;

5) urządzeG budowlanych, związanych z obiekta-
mi budowlanymi sytuowanymi na terenie;

6) placów i miejsc postojowych, doj[ć i dojazdów;
7) obiektów maEej architektury;
8) [cierek pieszych i rowerowych;
9) tablic informacyjnych zgodnie z przepisami od-

rębnymi;
10) wyEącznie ogrodzeG arurowych;
11) obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z 

przepisami odrębnymi.
2. Ustala się:
1) ustawienie kalenicy gEównej budynków miesz-

kalnych równolegle do obowiązującej linii zabudowy 
na terenie MN;

2) kolorystykę pokryć dachowych dla dachów 
stromych w odcieniach szaro[ci, brązu i czerwieni;

3) kolorystykę elewacji w kolorach pastelowych.
3. Zakazuje się lokalizowania:
1) ogrodzeG z peEnych i arurowych prefabrykowa-

nych elementów betonowych;
2) reklam.

§8. 1. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) gromadzenie segregowanych odpadów w miej-
scach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i z 
przepisami odrębnymi;

2) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) uzupeEnienie zagospodarowania zielenią urzą-
dzoną wszystkich wolnych od utwardzenia frag-
mentów na terenach MN i RM;

4) zapewnienie przez inwestora okre[lonych w 
przepisach odrębnych dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku:

a) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej na terenie MN;

b) jak dla terenów zabudowy zagrodowej na tere-

nie RM.
2. Dopuszcza się wykorzystanie nadmiaru mas 

ziemnych, pozyskanych podczas robót budowla-
nych na obszarze planu lub ich usuwanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny 
nad robotami budowlanymi i ziemnymi, jereli jest on 
wymagany przepisami odrębnymi.

§10. W zakresie wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie po-
dejmuje się ustaleG.

§11. 1. Na terenie MN ustala się: 
1) lokalizowanie:
a) wolnostojących budynków mieszkalnych jedno-

rodzinnych,
b) budynków gospodarczych, gararowo-gospo-

darczych i garary;
2) powierzchnię zabudowy - nie większą nir 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
3) powierzchnię zabudowy budynku gospodarcze-

go, gararowo-gospodarczego lub gararu nie więk-
szą nir 40 m²;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejszą nir 40% powierzchni dziaEki budowlanej;

5) dachy strome dwu lub wielospadowe ze [ciana-
mi szczytowymi, z zastrzereniem pkt 6 i 7;

6) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich nad:
a) takimi czę[ciami budynków mieszkalnych jak 

wykusze, lukarny,
b) parterowymi czę[ciami budynków mieszkal-

nych o wysoko[ci do 3,5 m,
c) budynkami gospodarczymi, gararowo-gospo-

darczymi lub gararami o wysoko[ci do 3,5 m;
7) powierzchnię dachów pEaskich, w tym tarasów 

urytkowych na dachu, nie większą nir 30% ogólnej 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

8) wysoko[ć budynku mieszkalnego - nie większą 
nir 9,0 m, i nie większą nir 2 kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze urytkowe;

9) wysoko[ć budynku gospodarczego, gararowo-
gospodarczego lub gararu - nie większą nir 4,5m;

10) poziom posadzki parteru - do 0,60 m ponad 
poziomem terenu;

11) powierzchnię dziaEki budowlanej, z zastrzere-
niem ust. 2, nie mniejszą nir 850 m²;

12) minimalną szeroko[ć frontu dziaEki budowla-
nej - 22m;

13) lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie 
mniejszej nir 2 miejsca na 1 mieszkanie;

14) wjazdy na dziaEki budowlane z drogi we-
wnętrznej KDW.

2. Dopuszcza się wydzielenie dziaEek związanych 
z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o 
powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji.
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§12. 1. Na terenie RM ustala się: 
1) lokalizowanie:
a) wolnostojącego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego,
b) budynków gospodarczych, gararowo-gospo-

darczych i garary,
c) budynków i budowli sEurących produkcji rolnej 

i ogrodniczej;
2) powierzchnię zabudowy - nie większą nir 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
3) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejszą nir 30% powierzchni dziaEki budowlanej;
4) dachy strome, dwu lub wielospadowe ze [cia-

nami szczytowymi, z zastrzereniem pkt 5 i 6;
5) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich nad:
a) takimi czę[ciami budynku mieszkalnego jak wy-

kusze, lukarny,
b) parterowymi czę[ciami budynku mieszkalnego 

o wysoko[ci do 3,5 m,
c) budynkami gospodarczymi, gararowo-gospo-

darczymi lub gararami o wysoko[ci do 3,5 m;
6) powierzchnię dachów pEaskich, w tym tarasów 

urytkowych na dachu, nie większą nir 30% ogólnej 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

7) wysoko[ć budynku mieszkalnego - nie większą 
nir 9,0 m, i nie większą nir 2 kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze urytkowe;

8) wysoko[ć budynku gospodarczego, gararowo-
gospodarczego lub gararu - nie większą nir 4,5 m;

9) wysoko[ć budynków i budowli sEurących pro-
dukcji rolnej i ogrodniczej ｠ nie większą nir 9,0 m;

10) poziom posadzki parteru - do 0,60 m ponad 
poziomem terenu;

11) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 1600 m²; z zastrzereniem ust. 3;

12) lokalizację miejsc postojowych stosownie do 
potrzeb, jednak nie mniej nir 1 do obsEugi gospodar-
stwa rolnego lub ogrodniczego, z uwzględnieniem 
parametrów pojazdów dostawczych oraz 1 miejsce 
na 1 mieszkanie;

13) wjazd na dziaEkę budowlaną z drogi gminnej 
- dziaEki o numerze ewidencyjnym 38 - poEoronej 
poza granicami planu lub z drogi wewnętrznej KDW.

2. Dopuszcza się rozbiórkę lub zachowanie istnie-
jącego w chwili uchwalenia niniejszego planu budyn-
ku, jego funkcji, wysoko[ci oraz geometrii dachu. W 
przypadku rozbudowy lub przebudowy dopuszcza 
się zachowanie wysoko[ci i geometrii dachów lub 
zmianę zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

3. Dopuszcza się wydzielenie dziaEek związanych 
z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o 
powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji.

§13. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleG.

§14. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych pla-
nem miejscowym nie podejmuje się ustaleG.

§15. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie podej-
muje się ustaleG.

§16. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomo[ci;

2) odprowadzanie [cieków bytowych do kana-
lizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania do 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych urytkowa-
nych i regularnie oprórnianych zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) odprowadzenie [cieków komunalnych do kana-
lizacji sanitarnej, a w przypadku, gdy [cieki te prze-
kraczają normatywne warto[ci dla [cieków komu-
nalnych, lokalizację urządzeG podczyszczających na 
terenie dziaEki; dopuszcza się odprowadzanie [cie-
ków komunalnych po ich ewentualnym podczysz-
czeniu do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, 
do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej;

4) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
5) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej;
6) zaopatrzenie w ciepEo w nowo projektowanych 

obiektach budowlanych z zastosowaniem technolo-
gii niskoemisyjnych i paliw charakteryzujących się 
najnirszymi wskapnikami emisyjnymi;

7) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) lokalizowanie obiektów infrastruktury technicz-

nej;
2) roboty budowlane w zakresie obiektów infra-

struktury technicznej.

§17. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, dla terenu KDW usta-
la się: 

1) poEączenie komunikacyjne z drogą powiatową, 
poEoroną poza granicami planu, w miejscu istnieją-
cego zjazdu;

2) morliwo[ć poEączenia komunikacyjnego z dro-
gą gminną - dziaEką o numerze ewidencyjnym 43 
- poEoroną poza granicami planu, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

3) lokalizację zjazdów zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

4) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

5) zagospodarowanie pasa drogowego w formie 
pieszo-jezdni z dopuszczeniem podziaEu na jezdnie 
i chodniki;
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6) stosowanie nawierzchni rozbieralnych;
7) zagospodarowanie nieutwardzonych po-

wierzchni pasów drogowych zielenią niską.
2. Zakazuje się lokalizowania:
1) budynków oraz tymczasowych obiektów bu-

dowlanych;
2) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-

ty znajdujące się poza terenem drogi.

§18. W zakresie sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i urytkowania te-
renów dopuszcza się:

1) lokalizowanie obiektów tymczasowych, nie-
zbędnych przy budowie budynków i budowli, zgod-
nych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych 
na czas budowy;

2) morliwo[ć tymczasowego zastosowania in-
dywidualnych rozwiązaG w zakresie infrastruktury 
technicznej w zgodzie z przepisami odrębnymi, do 
czasu budowy sieci infrastruktury technicznej.

§19. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§20. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Dolsk 

(-) Zbigniew Kierzkowski
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Rada Miasta i Gminy Dolsk nie rozstrzyga o sposo-
bie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego we wsi MeEpin, 

gmina Dolsk, ze względu na to, re radne uwagi nie 
zostaEy wniesione.

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 pópn. zm.) 
Rada Miasta i Gminy Dolsk rozstrzyga, co następu-
je: 

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe jednostki gminne i przed-
siębiorstwa w kompetencji których lery rozwój sie-
ci: wodociągowej, docelowo kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, energetycznej, gazowej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

3. Okre[lenie terminów i zasad realizacji:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym prawa budow-
lanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej, ochronie [rodo-
wiska,

2) inwestycje z zakresu przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych i energii elektrycznej realizowane 
i finansowane będą w sposób okre[lony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Prawo energetyczne),

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
budowy docelowej kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej i sieci wodociągowej realizowane będzie wg 
zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Gminy Dolsk lub na podsta-
wie porozumienia z innymi podmiotami,

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

4. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okre[lonych w planie. Finan-
sowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budretu gminy,
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno - prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno - prywatnego - ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LIII/345/2010

Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Dolsk o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu planu

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LIII/345/2010

Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Dolsk o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych


