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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 
1591 z pópniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z pópniejszymi zmianami), Rada Gminy Zanie-
my[l po stwierdzeniu zgodno[ci ze studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Zaniemy[l uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-
letniskowej w Jeziorach MaEych, gm. Zaniemy[l.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-
dące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu, w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalerą do zadaG wEasnych Gminy oraz za-
sady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych - zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Postanowienia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
Ey jest mowa o:

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

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

3) przeznaczeniu podstawowym   nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

4) funkcji terenu   nalery przez to rozumieć syno-
nim przeznaczenia podstawowego;

5) terenie   nalery przez to rozumieć czę[ć obszaru 
lub zespóE dziaEek, o okre[lonym rodzaju przeznacze-
nia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi;

6) wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 

przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwesto-
wanej obiektami kubaturowymi do powierzchni tere-
nu lub do powierzchni dziaEki budowlanej, wyrarony 
w procentach;

7) linii zabudowy - nalery przez to rozumieć umow-
ną linię pokazaną na rysunku planu, na której sytu-
uje się dominującą [cianę budynku, nie dotyczy ona 
takich elementów budynków jak np.: okapy, gzym-
sy, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody ze-
wnętrzne, detale architektoniczne, przy czym planem 
ustala się:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy, która zostanie 
okre[lona poprzez podanie najmniejszej odlegEo[ci od 
dróg w jakiej morna sytuować zabudowę,

b) obowiązującą linię zabudowy, która zostanie 
okre[lona poprzez podanie odlegEo[ci od dróg w ja-
kiej obowiązkowo nalery sytuować zabudowę;

8) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach prawa poza terenem, do które-
go inwestor posiada tytuE prawny;

9) dziaEce budowlanej ｠ nalery przyjąć definicję 
zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

10) zabudowie letniskowej ｠ nalery przez to ro-
zumieć budynki rekreacji indywidualnej przeznaczone 
do okresowego wypoczynku, zgodnie z przepisami 
prawa.

§5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze 
objętym planem.

2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Rady 
Gminy Zaniemy[l Nr XVI/127/2008 z dnia 8 wrze-
[nia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w 
Jeziorach MaEych, gm. Zaniemy[l.

3. Ustalenia niniejszej uchwaEy są zgodne z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zaniemy[l, zatwier-
dzonym UchwaEą Nr XXVIII/217/2009 Rady Gminy 
Zaniemy[l z dnia 28 grudnia 2009 r.

§6. 1. Planem objęto obszar, o Eącznej powierzchni 
okoEo 11,6309 ha. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, zlokalizowany 
jest w powiecie [redzkim w póEnocno zachodniej czę-
[ci gminy Zaniemy[l w miejscowo[ci Jeziory MaEe, 
pomiędzy Jeziorem MaEe Jeziory, a drogą powiatową 
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UCHWADA Nr XXX/227/2010 RADY GMINY ZANIEMYZL

z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letni-
skowej w Jeziorach MaEych, gm. Zaniemy[l
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2468P Eączącą Zaniemy[l z Kórnikiem i dalej z Pozna-
niem. Przedmiotowy obszar obejmuje dziaEki ozna-
czone nr ewidencyjnymi: 40; 166/2; 167; 168/1; 
168/2; 169/2; 169.

§7. Granice obszaru objętego planem przedstawio-
no na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 1, 
stanowią one granice zatwierdzenia.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§8. Na obszarze planu ustala się podstawowe prze-
znaczenia:

1) tereny zabudowy letniskowej lub mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1ML/MN, 2ML/MN, 3ML/MN, 4ML/MN, 5ML/
MN, 6ML/MN, 7ML/MN;

2) tereny dróg publicznych dojazdowych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 
3KDD, 4KDD, 5KDD;

3) tereny komunikacji, stanowiące ciągi pieszo-
jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1KDx, 2KDx, 3KDx, 4KDx, 5KDx, 6KDx;

4) teren komunikacji, stanowiący parking, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem: 1KP;

5) tereny infrastruktury technicznej-elektroenerge-
tyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 
2E i 3E.

§9. Na obszarze objętym planem wyznacza się te-
reny publiczne, którymi są:

1) tereny dróg publicznych dojazdowych KDD;
2) tereny komunikacji, stanowiące ciągi pieszo-

jezdne KDx;
3) tereny infrastruktury technicznej-elektroenerge-

tyka E.

§10. Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie 
gruntów: 

1) rola kl. IV o powierzchni 1,8235 ha;
2) rola kl. V o powierzchni 5,1969 ha;
3) rola kl. VI o powierzchni 4,2798 ha;
na cele okre[lone w uchwale.

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

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§12. 1. Na obszarze planu ustala się zachowanie 

zasad ksztaEtowania Eadu przestrzennego, w tym w 
szczególno[ci, podziaE terenów na dziaEki budowlane 
o regularnych ksztaEtach i parametrach, zgodnie z za-
sadami okre[lonymi w Rozdziale 8.

2. Ustala się, re rórnice w parametrach zabudowy, 
odnoszące się do wysoko[ci zabudowy oraz kąta na-
chylenia poEaci dachowych, nie mogą odbiegać wię-
cej nir o 5% warto[ci okre[lonych w planie.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego

§13. Na obszarze objętym planem ustala się za-
kaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem inwestycji 
infrastrukturalnych, w tym związanych z zaopatrze-
niem w wodę i odprowadzeniem [cieków.

§14. 1. Na obszarze objętym planem nalery zapo-
biegać i przeciwdziaEać zmianom powierzchni ziemi, 
w tym celu zakazuje się niszczenia lub uszkadzania 
powierzchni ziemi, gleby i rzepby terenu, poprzez 
niekorzystne przeksztaEcanie ich budowy, w wyniku 
zbierania odpadów i odprowadzania [cieków.

2. Warunek powyrszy nie dotyczy koniecznych 
zmian, które wystąpią w czasie budowy, a związa-
nych ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusowej, 
oraz zmian powierzchni ziemi wynikających z zago-
spodarowania przedmiotowego terenu. 

3. Ustala się obowiązek selektywnego gromadze-
nia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym usta-
la się prowadzenie bezodpadowej gospodarki masa-
mi ziemnymi.

§15. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
obowiązek wyposarenia nieruchomo[ci w odpowied-
nio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Odpady nalery gromadzić w sposób selektyw-
ny, a dalszy sposób postępowania z nimi, nalery pro-
wadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami i przepisami prawa. 

§16. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i nie-
korzystnie naruszających, panujące na obszarze ob-
jętym planem i w jego sąsiedztwie, stosunki grunto-
wo-wodne.

§17. Na terenie zabudowy letniskowej lub miesz-
kaniowej jednorodzinnej ustala się zachowanie do-
puszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku, ta-
kich jak dla terenu przeznaczonego dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej okre[lonych w przepi-
sach prawa. 

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
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§18. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas inwestycji związa-
nych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przed-
miotowego terenu, a wymagających prac ziemnych. 
Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania ar-
cheologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na bu-
dowę.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§19. Na obszarze objętym planem zakazuje się 
ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miej-
scach i w sposób utrudniający czytelno[ć informacji 
drogowskazowej.

§20. Na obszarze objętym planem zakazuje się sto-
sowania prefabrykowanych ogrodzeG betonowych.

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy

§21. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1ML/MN, 2ML/MN, 3ML/MN, 4ML/
MN, 5ML/MN, 6ML/MN, 7ML/MN, zabudowę nale-
ry ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) z zastrzereniem pkt 2 i 3, ustala się realizację 
zabudowy letniskowej;

2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojącej; 

3) na terenie 2ML/MN dopuszcza się realizację za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej 
w formie zabudowy blipniaczej zgodnie z rysunkiem 
planu; 

4) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy 
oraz jej modernizację, rozbudowę i przebudowę oraz 
budowę nowych budynków na warunkach okre[lo-
nych w planie;

5) ustala się wysoko[ć zabudowy: do II kondygna-
cji naziemnych, rozumianych jako budynek partero-
wy z poddaszem urytkowym lub do 9,00 m licząc od 
poziomu terenu do kalenicy;

6) ustala się dachy dwu lub wielospadowe: o kącie 
nachylenia od 30o do 45o, ponadto:

a) ustala się stosowanie pokryć z dachówki lub bla-
chodachówki,

b) ustala się stosowanie pokryć dachowych w ko-
lorze zharmonizowanym z otoczeniem,

c) dopuszcza się realizację kafrów dachowych lub 
innych koniecznych elementów, o innym kącie na-
chylenia nir wyrej okre[lone, o ile będzie to podykto-
wane wymogami konstrukcji lub względami funkcjo-
nalnymi pomieszczeG.

2. Na ww. terenach, dopuszcza się realizację bu-
dynków gararowych lub wiat gararowych, które na-
lery realizować z zastrzereniem pkt 2, jako wolno-
stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego 
lub rekreacyjnego, ponadto: 

1) ustala się dla budynków gararowych lub wiat 
gararowych:

a) wysoko[ć budynków: I kondygnacja lub do 3,50 
m licząc od poziomu terenu do gzymsu,

b) przykrycie dachami o dowolnej formie;
2) dopuszcza się sytuowanie budynków gararo-

wych lub wiat gararowych parami w granicach przy-
legających do siebie dziaEek.

3. Na terenach ML/MN, dopuszcza się realizację 
indywidualnych obiektów i urządzeG sportowo   re-
kreacyjnych, np. basenów ogrodowych, oczek wod-
nych itp.

§22. Na terenach ML/MN ustala się:
1) wskapnik intensywno[ci zabudowy do 35%;
2) z zastrzereniem pkt 3, minimalną powierzchnię 

biologicznie czynną 40%;
3) w przypadku realizacji zabudowy blipniaczej mi-

nimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30%. 

§23. Planem ustala się nieprzekraczalne i obwiązu-
jące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

§24. Na terenie 1KP stanowiącym parking, ustala 
się realizację miejsc postojowych z towarzyszącą zie-
lenią zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAD 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

Nie ustala się.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§25. 1. Zasady i warunki podziaEu na dziaEki bu-
dowlane ustala się następująco:

1) z zastrzereniem pkt 2 i 3, ustala się wydzielenie 
dziaEek zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się zmiany powierzchni i ukEadu gra-
nic, które mają charakter postulowany, jednak po-
wstaEe po podziale dziaEki budowlane:

a) nie mogą być mniejsze nir 700 m2,
b) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicz-

nej,
c) granice będą prowadzone pod kątem prostym 

lub zblironym do prostego,
d) szeroko[ci frontów dziaEek zgodnie z rysunkiem 

planu;
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3) dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, Eą-
czenie dziaEek i realizację jednego budynku, pod wa-
runkiem, re będą zachowane warunki okre[lone w 
przepisach prawa oraz pozostaEe ustalenia planu.

2. Powyrsze zasady nie dotyczą dziaEek wydziela-
nych pod urządzenia infrastruktury technicznej, dróg 
i ciągów pieszo-jezdnych, w takiej sytuacji ksztaEt i 
wielko[ć dziaEek będą wynikaEy z rysunku planu lub z 
faktycznych potrzeb.

§26. Dopuszcza się podziaE terenu 1KP, tak aby 
morna go przyEączyć do sąsiadujących dziaEek bu-
dowlanych. 

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§27. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
realizacji podpiwniczeG.

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

§28. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa, wyzna-
cza się tereny dróg publicznych dojazdowych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 
3KDD, 4KDD, 5KDD, które nalery realizować jako 
ulice gminne.

2. Dla dróg KDD ustala się następujące parametry:
1) szeroko[ci w liniach rozgraniczających od 10,00 

m do 12,00 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) realizację jezdni o utwardzonej nawierzchni i sze-

roko[ci minimum 5,00 m;
3) na skrzyrowaniach zachować odpowiednie, wy-

nikające z przepisów prawa, pola widoczno[ci;
4) dopuszcza się realizację jedno- lub dwustronne-

go chodnika, lub [cierki rowerowej;
5) pozostaEe, nie wymienione, parametry nalery re-

alizować z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa.

§29. Przy zachowaniu przepisów prawa, wyznacza 
się tereny komunikacji, stanowiące ciągi pieszo-jezd-
ne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDx, 
2KDx, 3KDx, 4KDx, 5KDx, 6KDx, które nalery reali-
zować jako ulice gminne.

2. Dla ciągów KDx ustala się następujące parame-
try: 

1) szeroko[ci w liniach rozgraniczających 8,00 m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) realizację pieszo-jezdni o utwardzonej nawierzch-
ni;

3) dla terenu 6KDx ustala się zakoGczenie placem 
do zawracania o parametrach zgodnych z przepisami 
prawa;

4) na skrzyrowaniach zachować min. 3,00 naror-

nego [cięcia linii rozgraniczających pozostaEe tereny, 
5) nie wymienione, parametry nalery realizować z 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§30. ObsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem ustala się z istniejących dróg oraz nowo wy-
dzielonych dróg dojazdowych i terenów komunika-
cyjnych, stanowiących ciągi pieszo-jezdne. 

§31. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa oraz z 
zastrzereniem ust. 2 i 3, na terenach oznaczonych 
symbolami 1E, 2E i 3E ustala się realizację stacji 
transformatorowych.

2. Jereli zapotrzebowanie na energię elektryczną 
lub lokalizacja przyszEych odbiorców będą wymagać 
przeniesienia lub lokalizacji dodatkowej stacji trans-
formatorowej zezwala się na: 

a) wydzielenie z terenów ML/MN i KP dziaEki, na 
której zostanie usytuowana stacja transformatoro-
wa, z zastrzereniem ust. 3,

b) jereli na terenach E, pokazanych na rysunku 
planu, nie zostaną zlokalizowane urządzenia elek-
troenergetyczne, wówczas tereny te mogą zostać 
przydzielone do sąsiedniej dziaEki budowlanej i tym 
samym uzyska funkcję terenu przylegającego. 

3. Realizacja stacji transformatorowej w innej loka-
lizacji nir to wynika z rysunku planu, wymaga uzy-
skania warunków od dysponenta sieci energetycznej, 
zgodnie z przepisami prawa.

§32. Na terenach zabudowy letniskowej lub miesz-
kaniowej jednorodzinnej, ustala się wyznaczenie min. 
1 miejsca postojowego w obrębie kardej z dziaEek 
budowlanych.

§33. 1. Dopuszcza się korzystanie z istniejącej 
poza granicami planu infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się realizację nowych sieci i przyEączy w 
granicach obszaru objętego planem, przy zachowa-
niu przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) [cieki komunalne: docelowo do sieci kanaliza-
cji sanitarnej, dopuszcza się tymczasowo odprowa-
dzanie [cieków do szczelnych zbiorników bezodpEy-
wowych, z których będą one regularnie wyworone 
przez koncesjonowanego przewopnika do oczysz-
czalni [cieków; ustala się zakaz realizacji przydomo-
wych oczyszczalni [cieków; 

2) wody opadowe i roztopowe: docelowo do lokal-
nej sieci kanalizacji deszczowej lub do sieci ogólno-
spEawnej, przy czym plan dopuszcza:

a) odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych do gruntu po wcze[niejszym 
podczyszczeniu, w odpowiednich urządzeniach i uzy-
skaniu parametrów zgodnych z przepisami prawa;

b) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania 
[cieków w postaci wód opadowych i roztopowych 
poza granice nieruchomo[ci; 

3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-
ciwporarowych: z sieci wodociągowej, z wykorzy-
staniem istniejących komunalnych urządzeG zaopa-
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trzenia w wodę;
4) zaopatrzenie w energię: ze stacji transformato-

rowych zlokalizowanych na terenach E; plan dopusz-
cza zmianę lokalizacji terenów E, po uzgodnieniu z 
dysponentem sieci i uzyskaniu warunków technicz-
nych oraz zgodnie z §31;

5) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-
ków zastosować pródEa energii o ograniczonej emisji 
(np. gaz, olej opaEowy itp.); dopuszcza się wykorzy-
stanie niekonwencjonalnych i odnawialnych pródeE 
energii;

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre[lo-
nych w przepisach prawa.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§34. Do czasu docelowego zagospodarowania te-
renów o których mowa §8 pkt 4 dopuszcza się reali-
zację nasadzeG zielenią niską (trawniki). 

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§35. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-
[li nastąpi zmiana lub nowelizacja przepisów prawa, 
chyba re z ich tre[ci będzie wynikaE obowiązek doko-
nania zmiany planu.

§36. 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 1%.

§37. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Zaniemy[l.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy Zaniemy[l podejmuję następują-
ce rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowo-letniskowej w Jeziorach MaEych, gm. 
Zaniemy[l.

Postanawia
odrzucić wniesioną do projektu planu uwagę, zgod-

nie z rozstrzygnięciem Wójta Gminy Zaniemy[l z dnia 
10 listopada 2009 r.

Powody nie uwzględnienia uwagi:
Zaproponowany ukEad komunikacyjny stanowi 

optymalne rozwiązanie z punktu widzenia Eadu prze-
strzennego. Propozycja zmiany ukEadu komunikacyj-
nego o jaką wnosiE wnioskodawca spowodowaEaby 
znaczny wzrost kosztów związanych z realizacją in-
frastruktury liniowej dla Gminy, ponadto realizacja 
kolejnego skrzyrowania na drodze powiatowej w 
niewielkich odlegEo[ciach od siebie byEaby niezgodna 
z przepisami prawa.

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

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednoli-
ty z 2008 r., Dz.U. Nr 88 poz. 539 z pópniejszymi 
zmianami);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto[ci i porządku w gminach (tekst 
jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 236 poz. 2008 z póp-
niejszymi zmianami);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, 
poz. 858 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, 
poz. 625 z pópniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geolo-
giczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 
228, poz. 1947 z pópniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z pópniejszymi zmianami);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego;

oraz ustalenia planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. usta-
wy o samorządzie gminnym, zadania wEasne gminy.

§2. Zrodki na realizację infrastruktury technicznej 
gmina more uzyskać z wykorzystaniem następują-
cych pródeE finansowania:

- dochody wEasne gminy;
- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej;
- dotacje;
- poryczki preferencyjne;
- opEaty adiacenckie ponoszone przez wEa[cicieli;
- [rodki wEasne zarządców dróg.

§3. W pobliru gEównej drogi sąsiadującej z tere-
nem opracowania przebiegają podziemne sieci in-
frastruktury technicznej w postaci wodociągu i linii 
elektroenergetycznej, brak jest natomiast sieci ka-

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXX/227/2010

Rady Gminy Zaniemy[l
z dnia 22 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ZANIEMYZL W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO-LETNISKOWEJ W JEZIORACH MADYCH, 
GM. ZANIEMYZL

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXX/227/2010

Rady Gminy Zaniemy[l
z dnia 22 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
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nalizacyjnej.

§4. 1. Wykonanie stacji transformatorowej lub 
przyEącza energetycznego lery w gestii dysponenta 
sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Zaopatrzenie w ciepEo jest obowiązkiem inwe-
stora, w zalerno[ci od wyboru sposobu ogrzewania, 
niezbędne będzie porozumienie z wEa[ciwym dys-
ponentem sieci, zgodnie z ww. ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

§5. 1. ObsEuga komunikacyjna obszaru objęte-
go planem odbywać się będzie z istniejących oraz 

nowo projektowanych ulic i ciągów pieszo-jezd-
nych. Koszty związane z wydzieleniem nowych 
dróg, w tym z ewentualnym wykupem gruntów, 
oraz z urządzeniem ulic, będą obciąryć budret 
Gminny, w momencie ich realizacji, na warunkach 
finansowych wcze[niej ustalonych z wEa[cicielami 
nieruchomo[ci.

2. Procedura związana z wykupem gruntów bę-
dzie wynikaEa z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami (tekst jed-
nolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z pópniej-
szymi zmianami).

3. Realizacja indywidualnych zjazdów nalery do 
zadaG inwestora.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 
pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie 
o[wiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pópn. 
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się miesięczną opEatę za [wiadczenia w 
przedszkolach publicznych i oddziaEach przedszkol-
nych zorganizowanych w szkoEach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Dubowo, wykraczające 
poza podstawę programową wychowania przed-
szkolnego okre[loną w Rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz ksztaEcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkóE (Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) w wysoko[ci:

za 5,5 godz. ｠ zE 10
za 10 godz. ｠ zE 40

§2. OpEata, o której mowa w §1, obejmuje czę[ć 
kosztów [wiadczenia usEug wykraczających poza 
podstawę programową wychowania przedszkolne-
go, obejmującą pokrywanie kosztów następujących 
zajęć opiekuGczo-wychowawczych oraz dydaktycz-
nych:

1) gry i zabawy rozwijające sprawno[ć fizyczną i 
likwidujące wady postawy,

2) rórne formy zajęć technicznych, rytmiczno-mu-
zycznych, plastycznych rozwijające zdolno[ci i zain-
teresowania dzieci w celu przygotowania do konkur-
sów i imprez [rodowiskowych,

3) zajęć logopedycznych.

§3. BezpEatne nauczanie i wychowanie w zakresie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
realizowane jest w godzinach ustalonych przez dy-
rektora przedszkola lub szkoEy.

§4. OpEata, o której mowa w §1, jest uiszczana 
niezalernie od obecno[ci dziecka w przedszkolu lub 
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej.

§5. OpEatę za korzystanie z przedszkoli pobiera Dy-
rektor Przedszkola lub SzkoEy do dnia 15-ego karde-
go miesiąca. Rozliczenie zebranych opEat następuje 
w następnym dniu w kasie Urzędu Gminy.

§6. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dubowo. 

§7. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy 

(-) Marek Labrenz 
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UCHWADA Nr XXXII/393/2010 RADY GMINY DUBOWO 

z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie opEat za [wiadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dubowo


