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3) Przedszkole Nr 3 w Wągrowcu, ul. Kolejowa 
56,

4) Przedszkole Nr 6 im. Czerwonego Kapturka w 
Wągrowcu, ul. Lipowa 36,

5) Przedszkole Nr 7 w Wągrowcu, ul. Libelta 12a,
6) OddziaEy zerowe w Szkole Podstawowej Nr 

2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu ul. 
Krótka 4,

7) OddziaEy zerowe w Szkole Podstawowej Nr 3 
im. MikoEaja Kopernika w Wągrowcu, ul. Klasztorna 
19 oraz ul. Letnia 2,

8) OddziaEy zerowe w Szkole Podstawowej Nr 4 
im. Marii SkEodowskiej-Curie w Wągrowcu, ul. Reja 
10.

§2. Traci moc uchwaEa Nr 15/2004 Rady Miejskiej 
w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

ustalenia sieci prowadzonych przez gminę miejską 
Wągrowiec przedszkoli i oddziaEów przedszkolnych 
w szkoEach podstawowych.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta Wągrowca.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 
dnia 1 wrze[nia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) dr WEadysEaw PurczyGski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t. j Dz.U. Nr 80, poz. 717; zm.: Dz.U. 
z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 141, 
poz. 1492; Dz.U. z 2005 r., Nr 113, poz. 954; 
Dz.U. z 2005 r., Nr 130, poz. 1087; Dz.U. z 2006 
r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 
1635; Dz.U. z 2007 r., Nr 127, poz. 880; Dz.U. 
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Dz.U. z 2008 r., 
Nr 201, poz. 1237; Dz.U. z 2008 r., Nr 220, poz. 
1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 
2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, 
poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. 
z 2002 r., nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 
80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; 
Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004 
r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 
1203; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 
z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006 r., Nr 
17, poz. 128; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; 
Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 
r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 138, poz. 
974; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 
2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 
223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; 
Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy 
Dopiewo uchwala, co następuje:

DZIAD I
Ustalenia ogólne

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dopiewo, zatwierdzonego 
uchwaEą LVIII/519/02 z dnia 30 wrze[nia 2002 r. 
uchwala się: ｧMiejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowo[ci Dopiewiec 
przy ul. Kolejowej, dziaEki nr ewid.: 258, 259, 261, 
262, 245, 260/3.

§2. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) rysunku planu, w skali 1:1000, jako ZaEącznik 

nr 1;
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu jako ZaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych jako ZaEącznik nr 3.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie   nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale   nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Dopiewo, o ile z tre[ci przepi-
su nie wynika inaczej;

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu ｠ na 
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UCHWADA Nr XLV/344/10 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowo[ci Dopiewiec przy 
ul. Kolejowej, dziaEki nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3
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mapie w skali 1:1000;
4) przeznaczeniu podstawowym   nalery przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi;

5) terenie   nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;

6) wskapniku intensywno[ci zabudowy   nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwesto-
wanej do powierzchni dziaEki, wyrarony w procen-
tach;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopusz-
czalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej [ciany budyn-
ku od linii rozgraniczającej drogi, rowu lub innego 
obiektu lub elementu liniowego, w stosunku do któ-
rego linia ta zostaEa okre[lona;

8) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wyko-
nawczymi.

§4. Przedmiot i zakres planu wynika z uchwaEy nr 
XII/83/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 sierpnia 
2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w miejscowo[ci Dopiewiec, przy ul. 
Kolejowej, dziaEki o nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 
245, 260/3.

§5. Obszar objęty planem
1. Planem objęto obszar o powierzchni 4,786 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, poEorony jest 

w [rodkowej czę[ci gminy Dopiewo, w obszarze ist-
niejącej zabudowy mieszkaniowej.

§6. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa w §2, sta-
nowią one granice uchwalenia planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu, lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§7. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie:

1) teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
1MN;

2) teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 2MN;

3) teren projektowanej zabudowy usEugowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1U;

4) teren urządzeG elektroenergetycznych i kanali-

zacyjnych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
E/K;

5) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1KDD;

6) pas terenu pod docelowe poszerzenie drogi pu-
blicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 2KDD;

7) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem 1KDW;

8) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem 2KDW;

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

§8. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania okre[lone w 
niniejszej uchwale.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§9. Na obszarze planu ustala się następujące za-
sady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) projektowane budynki winny być sytuowane 
zgodnie z wyznaczonymi, nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz usta-
leniami §13.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§10. 1. Nakazuje się wyposarenie terenu dziaEek 
w miejsca do tymczasowego, selektywnego groma-
dzenia odpadów, zgodnie z obowiązującym gmin-
nym planem gospodarki odpadami i przepisami od-
rębnymi w tym zakresie.

2. Zakazuje się realizacji zmian uksztaEtowania te-
renu wykraczających poza zakres prac ziemnych, 
związanych z realizacją zainwestowania przewidzia-
nego w zatwierdzonym projekcie inwestycyjnym.

3. Obowiązuje dostosowanie posadowienia bu-
dynków mieszkalnych do uksztaEtowania terenu z 
morliwo[cią deniwelacji terenu dziaEki tylko w ob-
rębie wjazdu do obiektów gararowych i zjazdów na 
drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne.

4. Zabrania się zanieczyszczania powierzchni 
ziemi oraz wód powierzchniowych, podziemnych i 
gEównych zbiorników wód podziemnych, przez nie-
wEa[ciwe gromadzenie odpadów.

5. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 1MN i 2MN, obowiązują dopuszczalne po-
ziomy haEasu, okre[lone w przepisach odrębnych.

6. Wszelkie oddziaEywania związane z planowa-
nym przedsięwzięciem nie mogą powodować prze-
kroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny.
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7. Dla terenu zabudowy usEugowej 1U zakazuje 
się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oraz 
potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§11. 1. Na terenie objętym planem występują licz-
ne zewidencjonowane stanowiska archeologiczne o 
metryce pradziejowej i [redniowiecznej, będące pod 
ochroną konserwatorską (art. 145, art. 6, ust. 1, 
pkt 3 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z 
dnia 23 lipca 2003 r., Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze 
zmianami).

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, ustala się obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych podczas inwestycji związanych z 
zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmioto-
wego terenu a wymagających prac ziemnych. Po-
zwolenie na badania archeologiczne inwestor winien 
uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§12. Przestrzenią publiczną mającą charakter 
ogólnodostępny w obszarze planu jest droga pu-
bliczna klasy dojazdowej 1KDD oraz pas terenu, 
oznaczony symbolem 2KDD, o szeroko[ci 1,5 m, 
pod docelowe poszerzenie istniejącej drogi publicz-
nej klasy dojazdowej, wraz z peEnym uzbrojeniem 
technicznym oraz o[wietleniem ulicznym.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§13. 1. Ustala się, re na terenie istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym 
symbolem 1MN, zagospodarowanie terenu nalery 
ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów szczególnych oraz następujących warun-
ków:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną oraz zabudowę gospodarczą i 
gararową;

2) dopuszcza się rozbiórkę zabudowy gospodar-
czej w obszarze dziaEki nr 245, celem realizacji drogi 
wewnętrznej 3KDW;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jącej zabudowy mieszkaniowej w obszarze wyzna-
czonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:

a) od drogi publicznej klasy lokalnej KDL, znajdu-
jącej się poza granicami opracowania planu, nie-
przekraczalna linia zabudowy wynosi 5,0 m od li-

nii rozgraniczającej drogi, od drogi publicznej klasy 
dojazdowej 1KDD, nieprzekraczalna linia zabudowy 
dla budynków gospodarczo-gararowych wynosi 
10,0 m od linii rozgraniczającej drogi, dla nowej za-
budowy,

b) od drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD, 
nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych wynosi 20,0 m od linii rozgraniczają-
cej drogi,

c) od drogi wewnętrznej 3KDW, nieprzekraczalna 
linia zabudowy wynosi 5,0 m od linii rozgraniczają-
cej drogi,

4) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej - do II kon-
dygnacji nadziemnych;

5) caEkowita wysoko[ć budynku mieszkalnego do 
9,0 m, od poziomu terenu przed gEównym wej[ciem 
do budynku do najwyrszego elementu przekrycia 
dachu;

6) ustala się zachowanie dachów pEaskich lub zbli-
ronych do pEaskiego o kącie nachylenia od 5° do 
20° oraz dachów sko[nych o kącie nachylenia po-
Eaci od 30° do 45°, dla rozbudowy i przebudowy 
istniejących budynków;

7) pokrycie poEaci dachowych: materiaEem bitu-
micznym, blachą lub dachówką i materiaEem da-
chówko-podobnym, w zalerno[ci od kąta nachyle-
nia poEaci dachowych;

8) wysoko[ć budynków gararowych i gospodar-
czych ｠ I kondygnacja nadziemna, do wysoko[ci 
5,5 m od poziomu terenu przed wjazdem do budyn-
ku do kalenicy dachu;

9) ksztaEtem i formą dachu budynku gararowego 
nawiązać do ksztaEtu i formy poEaci dachowych za-
budowy mieszkaniowej w obszarze dziaEki;

10) wskapnik intensywno[ci zabudowy nie more 
przekraczać 45% powierzchni terenu dziaEki;

11) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
35% powierzchni terenu dziaEki;

12) w obszarze terenu 1MN nalery zapewnić na 
kardej dziaEce dwa miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych, nie licząc miejsc gararowych,

13) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
nalery wykonać badania gruntowo-wodne, w celu 
okre[lenia poziomu posadowienia budynków oraz 
okre[lenia poziomu wód gruntowych.

2. Ustala się, re na terenie projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym 
symbolem 2MN, zagospodarowanie terenu nalery 
ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów szczególnych oraz następujących warun-
ków:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostoją-
ce sytuować w obszarze wyznaczonym nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy;

2) wysoko[ć budynku mieszkalnego ｠ do II kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe;

3) caEkowita wysoko[ć budynku mieszkalnego do 
9,0 m, od poziomu terenu przed gEównym wej[ciem 
do budynku do najwyrszego elementu przekrycia 
dachu;
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4) poziom posadzki parteru budynku nie wyrszy 
nir 1,0 m nad powierzchnię terenu przed gEównym 
wej[ciem do budynku;

5) dopuszcza się podpiwniczenie budynku miesz-
kalnego;

6) ustala się dachy strome ｠ dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 35° do 45°; pokrycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko-podobnych;

7) wskapnik intensywno[ci zabudowy nie more 
przekraczać 45% powierzchni terenu dziaEki;

8) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
35% powierzchni terenu dziaEki;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu, przy czym ustala się:

a) od dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW i 3KDW, 
nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 5,0 m od 
linii rozgraniczającej dróg,

b) od pasa terenu 2KDD pod docelowe poszerze-
nie drogi publicznej klasy dojazdowej KDD, znajdu-
jącej się poza granicami opracowania planu, nie-
przekraczalna linia zabudowy wynosi 5,0 m od linii 
rozgraniczającej terenu,

c) dla dziaEki nr 262, ustala się zachowanie nie-
przekraczalnej linii zabudowy od strony póEnocnej, 
na wysoko[ci linii rozgraniczającej tereny 1U i 2MN, 
zgodnie z rysunkiem planu,

10) dopuszcza się realizację gararu wbudowanego 
w bryEę budynku lub przybudowanego do budynku 
mieszkalnego o powierzchni urytkowej do 40,0 m2, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

11) powierzchnia zabudowy gararu wolnostojące-
go nie more przekraczać 60,0 m2;

12) wysoko[ci budynków gararowych ｠ I kondy-
gnacja nadziemna, do wysoko[ci 5,5 m od poziomu 
terenu przed wjazdem do budynku do najwyrszego 
elementu przekrycia dachu;

13) ksztaEtem i formą dachu budynku gararowego 
nawiązać do ksztaEtu i formy poEaci dachowych za-
budowy mieszkaniowej w obszarze dziaEki;

14) w ramach dziaEek dopuszcza się realizację 
obiektów maEej architektury, związanych z podsta-
wową funkcją terenu,

15) nalery zapewnić na kardej dziaEce dwa miej-
sca postojowe dla samochodów osobowych, nie li-
cząc miejsc gararowych,

16) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
nalery wykonać badania gruntowo-wodne, w celu 
okre[lenia poziomu posadowienia budynków oraz 
okre[lenia poziomu wód gruntowych.

3. Ustala się, re na terenie projektowanej zabu-
dowy usEugowej, oznaczonej symbolem 1U, zago-
spodarowanie terenu nalery ksztaEtować w sposób 
zapewniający zachowanie przepisów szczególnych 
oraz następujących warunków:

1) wysoko[ć budynków usEugowych, skEadów i 
magazynów ｠ od I do II kondygnacji nadziemnych 
z dopuszczeniem realizacji pomieszczeG biurowych 
oraz socjalno-bytowych,

2) caEkowita wysoko[ć budynku do 11,0 m od 
poziomu terenu do najwyrszego elementu dachu;

3) dopuszczalny poziom posadzki parteru budynku 
nie wyrej nir 0,5 m nad powierzchnię terenu;

4) dachy strome ｠ dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci dachowych od 18° do 35°; do-
puszcza się dachy pEaskie oraz kombinację dachów 
pEaskich i stromych; pokrycie poEaci dachowych ｠ 
blacho-dachówka lub dachówka;

5) wskapnik intensywno[ci zabudowy nie more 
przekraczać 50% powierzchni terenu dziaEki;

6) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni terenu dziaEki;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu, przy czym ustala się:

a) od drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD, nie-
przekraczalna linia zabudowy wynosi 10,0 m do linii 
rozgraniczającej drogi,

b) od drogi wewnętrznej 1KDW, nieprzekraczalna 
linia zabudowy wynosi 7,0 m od linii rozgraniczają-
cej drogi;

c) od drogi wewnętrznej 2KDW, nieprzekraczalna 
linia zabudowy wynosi 5,0 m od linii rozgraniczają-
cej drogi;

d) od pasa terenu 2KDD pod docelowe poszerze-
nie drogi publicznej klasy dojazdowej KDD, znajdu-
jącej się poza granicami opracowania planu, nie-
przekraczalna linia zabudowy wynosi 7,0 m od linii 
rozgraniczającej;

8) dopuszcza się realizację obiektów maEej archi-
tektury,

9) nakaz zapewnienia na dziaEkach minimum 5 
miejsc postojowych dla samochodów cięrarowych 
oraz 3 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych 
pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi szczególnymi w tym zakresie,

10) wzdEur linii rozgraniczających zabudowę usEu-
gową od zabudowy mieszkaniowej nalery przewi-
dzieć nasadzenia wysoką i [rednią zielenią zimozie-
loną,

11) zakazuje się na terenie zabudowy usEugowej 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oraz 
potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko.

4. Na terenie urządzeG elektroenergetycznych i 
urządzeG kanalizacyjnych, oznaczonym symbolem 
E/K, ustala się lokalizację stacji transformatorowej 
oraz przepompowni [cieków, związanych z funk-
cjonowaniem i potrzebami projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej.

RozdziaE VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§14. Nie ustala się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
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niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§15. 1. Na terenie objętym planem ustala się wy-
dzielenie dziaEek w sposób okre[lony na rysunku 
planu.

2. Dopuszcza się Eączenie dziaEek w obszarze tere-
nu 2MN i 1U oraz realizację na nich zabudowy przy 
zachowaniu zasad okre[lonych w §13, ust. 2 i 3.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§16. Nie ustala się szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy.

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji  i infrastruktury technicznej

§17. 1. ObsEugę komunikacyjną terenu 1MN, 
ustala się z istniejącej drogi publicznej klasy lokalnej 
｠ ul. Kolejowej, oznaczonej symbolem KDL, znajdu-
jącej się poza granicami opracowania planu.

2. ObsEugę komunikacyjną terenu 2MN, ustala się 
poprzez:

a) projektowane drogi wewnętrzne, oznaczone 
symbolem 1KDW, o szeroko[ci 10,0 m w liniach 
rozgraniczających,

b) projektowane drogi wewnętrzne, oznaczone 
symbolem 2KDW, o szeroko[ci 8,0 m w liniach roz-
graniczających,

c) projektowaną drogę wewnętrzną, oznaczoną 
symbolem 3KDW, o szeroko[ci 6,0 m w liniach roz-
graniczających.

3. ObsEugę komunikacyjną terenu 1U, ustala się 
z projektowanej drogi publicznej klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 1KDD, o szeroko[ci 10,0 m 
w liniach rozgraniczających.

4. Wyznacza się pas terenu, oznaczony symbo-
lem 2KDD, o szeroko[ci 1,5 m pod docelowe posze-
rzenie istniejącej drogi publicznej klasy dojazdowej 
KDD, znajdującej się poza granicami opracowania 
planu.

§18. Ustala się podEączenie do istniejącej i pro-
jektowanej infrastruktury technicznej znajdującej się 
w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy 
lokalnej KDL - ul. Kolejowej i drogi publicznej klasy 
dojazdowej KDD oraz do projektowanych urządzeG 
i sieci infrastruktury technicznej, przy zachowaniu 
przepisów szczególnych oraz następujących warun-
ków:

1) zaopatrzenie w wodę w tym do celów przeciw-
porarowych: z gminnej sieci wodociągowej, z wy-
korzystaniem istniejących komunalnych urządzeG 
zaopatrzenia w wodę, na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci wodociągowej;

2) kanalizacja sanitarna: odprowadzenie [cieków 
do kanalizacji sanitarnej, na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się 
odprowadzanie [cieków do szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych, zlokalizowanych w obszarze po-
szczególnych dziaEek oraz wywóz [cieków przez 
koncesjonowanego przewopnika na oczyszczalnię 
[cieków,

3) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych poza granice nieru-
chomo[ci; wody opadowe i roztopowe z powierzch-
ni utwardzonych zagospodarować w obszarze dziaE-
ki zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) urządzenia elektroenergetyczne: z istniejących 
i projektowanych urządzeG elektroenergetycznych, 
na warunkach okre[lonych przez wEa[ciciela sieci 
elektroenergetycznej;

5) sieć gazowa: z istniejącej i projektowanej sieci i 
urządzeG gazowniczych, na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci gazowej;

6) zaopatrzenie w ciepEo: do celów grzewczych 
wskazane jest stosowanie paliw charakteryzujących 
się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi, takich jak: 
paliwa ciekEe, gazowe i staEe lub alternatywnych 
pródeE energii.

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§19. Nie ustala się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.

RozdziaE XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym

§20. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 15%.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§21. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-
[li nastąpi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z prze-
pisów szczególnych, chyba re z ich tre[ci będzie 
wynikaE obowiązek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewi-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102 ｠ 10970 ｠ Poz. 1926

dencyjnych dziaEek.

§22. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dopiewo.

§23. 1. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem 
graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i 
podlega ogEoszeniu z zaEącznikami nr 2 i 3 w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. UchwaEa wchodzi w rycie 30 dni od dnia ogEo-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
(-) Zofia Dobrowolska
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zm.), Rada Gminy Dopiewo, rozstrzyga co następuje:

Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza oddzia-
Eywania na [rodowisko do niniejszego planu, zgodnie 
art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 2 
i art. 41 ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) o udostępnia-
niu informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale 
spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o oce-
nach oddziaEywania na [rodowisko zostaE wyEorony 
do publicznego wglądu w terminie od 04.06.2009 r. 
do 03.07.2009 r. W dniu 26.06.2009 r. odbyEa się 
dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawą z 
dnia 3 papdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227 ze zm.) o udostępnianiu informacji o [ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w 
ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko, uwagi byEy przyjmowane do dnia 
17.07.2009 r.

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGczeniu 
wyEorenia planu i prognozy oddziaEywania na [rodo-
wisko do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag 
do projektu planu oraz prognozy, w związku z czym 
Rada Gminy Dopiewo nie podejmuje rozstrzygnięcia 

o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o któ-
rych mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Drugie wyEorenie projektu planu oraz prognozy 
oddziaEywania na [rodowisko do niniejszego planu, 
zgodnie art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 
39 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 
r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) o udo-
stępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o 
ocenach oddziaEywania na [rodowisko miaEo miejsce 
w terminie 07.12.2009 r. do 08.01.2010 r. W dniu 
08.01.2010 r. odbyEa się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawą z 
dnia 3 papdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227 ze zm.) o udostępnianiu informacji o [ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w 
ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko, uwagi byEy przyjmowane do dnia 
22.01.2010 r.

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGczeniu 
wyEorenia planu i prognozy oddziaEywania na [rodo-
wisko do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag 
do projektu planu oraz prognozy, w związku z czym 
Rada Gminy Dopiewo nie podejmuje rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o któ-
rych mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
Rada Gminy Dopiewo, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

1) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze 
zm.);

2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591 
ze zm.);

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (j. t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (j. t. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.. 625 ze zm.);

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLV/344/10

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 1 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DOPIEWO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W MIEJSCO-

WOZCI DOPIEWIEC PRZY UL. KOLEJOWEJ, DZIADKI NR EWID.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLV/344/10

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 1 marca 2010 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDA-
SNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO TERENU W MIEJSCOWOZCI DOPIEWIEC PRZY UL. KOLEJOWEJ, DZIADKI NR 

EWID.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3
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5) ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985 r. (j. t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);

6) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. 
Nr 43, poz. 430);

7) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

oraz w oparciu o ustalenia zmiany planu, rozstrzy-
ga się, co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej obciąrają budret gminy i stanowią zadania wEa-
sne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o sa-
morządzie gminnym. Z uwagi na ograniczone [rodki 
budretowe, gmina obowiązki te rozEoryć more w 
czasie okre[lonym w prognozie skutków finanso-
wych uchwalenia przedmiotowego planu.

§2. Plan ustala korzystanie z istniejącej oraz pro-
jektowanej infrastruktury technicznej.

§3. W sąsiedztwie terenu istnieje peEna infrastruk-
tura techniczna, tj. sieć elektroenergetyczna, sieć 
wodociągowa, gazowa oraz telekomunikacyjna. 
Zcieki, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-

nej, gromadzone będą w szczelnych zbiornikach 
bezodpEywowych - wywóz nieczysto[ci pEynnych 
do oczyszczalni [cieków. Odprowadzenie wód opa-
dowych z terenów utwardzonych oraz powierzchni 
dachów, zgodnie z obowiązującymi przepisami z za-
kresu gospodarki wodnej; docelowo do sieci kanali-
zacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu. 
W obszarze objętym planem ustala się wyposare-
nie terenu w odpowiednio przygotowane miejsca 
do tymczasowego gromadzenia odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Ponadto, jereli wzro-
[nie zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji 
transformatorowej lub przyEącza energetycznego 
lery w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pópn. zm.).

§4. 1. W związku z uchwaleniem przedmiotowe-
go planu gmina uzyska wypEyw do budretu gminy z 
tytuEu podatków od nieruchomo[ci.

2. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery do 
zadaG wEasnych gminy. Dojazd do te¬renu objęte-
go planem jest zapewniony z istniejącej drogi pu-
blicznej - ul. Kolejowej oraz z projektowanej drogi 
publicznej klasy dojazdowej a takre poprzez projek-
towany ukEad dróg wewnętrznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., 
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 
327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz.U. 
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 
oraz Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. 
Nr 31 poz. 266 i Nr 69, poz. 626; Dz.U. z 2006 r., 
Nr 86, poz. 602; Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 
1833; Dz.U. z 2007 r., Nr 128, poz. 902 i Nr 173, 
poz. 1218 oraz Dz.U. z 2010 r., Nr 3, poz. 13) Rada 
Gminy w KoEaczkowie uchwala, co następuje:

RozdziaE  I
Postanowienia ogólne

§1. Przyjmuje się wieloletni program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gminy KoEaczkowo 
na lata 2010-2015.

§2. Celem programu jest okre[lenie podstawo-
wych kierunków dziaEania Gminy KoEaczkowo w go-
spodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

§3. Do opracowania programu przyjęto wielko[ć 
zasobu mieszkaniowego Gminy KoEaczkowo wg sta-
nu na dzieG 31.12.2009 r. i wszystkie dane zawarte 
w niniejszej uchwale dotyczą stanu na ten dzieG.

RozdziaE II
Mieszkaniowy zasób Gminny

§4. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale 
mieszkalne stanowiące wEasno[ć Gminy, pozosta-
jące w zarządzie gminnych jednostek administracyj-
nych:
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UCHWADA Nr XXIX/192/2010 RADY GMINY W KODACZKOWIE

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaG zasobem gminy na lata 2010-
2015


