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UCHWAŁA NR II/3/11 RADY GMINY CHODZIEŻ 

 z dnia 7 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Kamionka 

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 i 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 i Nr 106, poz. 675), 
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, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
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 i Nr 155, poz. 1043) 
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Paĉstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Chodzież uchwa-
la, co nastćpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Chodzież w obrćbie 
wsi Kamionka. 

2. Granicami obszaru objćtego planem są 
granice ewidencyjne działek nr 118/1, 119/1, 119/3, 
120, 121/3, 121/4, 121/5, 122, obrćb wsi Kamionka, 
oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 
1:1000, zwanym dalej rysunkiem. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 
2) stwierdzenie zgodnoċci miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Chodzież w obrćbie wsi Kamionka 
z ustaleniami studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Chodzież, stanowiące załącznik 
nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy 

Chodzież w obrćbie wsi Kamionka, stano-
wiące załącznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Chodzież 
w obrćbie wsi Kamionka, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy, oraz 
o zasadach ich finansowania, stanowiące 
załącznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, 
wymagające ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania, ustalonych na podsta-
wie odrćbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeĉstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych; 

2) obszary wymagające scalenia i podziału 
nieruchomoċci; 

3) obszary przestrzeni publicznej 
w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Na obszarze objćtym planem nie ustala sić 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeĉ w ich użytkowaniu, w tym 
zakazów zabudowy. 

3. Teren objćty planem znajduje sić: 
1) w bezpoċrednim sąsiedztwie obszaru gór-

niczego Kamionka II; 
2) w bezpoċrednim sąsiedztwie terenu górni-

czego Kamionka II; 
3) w obszarze chronionego krajobrazu „Doli-

na Noteci”. 
 

§ 3. 1. Obowiązują nastćpujące oznaczenia graficz-
ne, okreċlone na rysunku: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, zgodne z ewidencją gruntów; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, niewystćpujące w ewidencji 
gruntów; 

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy; 

4) szpalerowa zieleĉ izolacyjna; 
5) tereny mogące stanowić integralne czćċci 

nieruchomoċci. 
2. Przez maksymalną nieprzekraczalną linić 

zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy 
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rozumieć linić ograniczającą sytuowanie wszyst-
kich elementów zaliczanych do kubatury brutto 
budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlane-
go. 

3) Integralne czćċci nieruchomoċci, o których 
mowa w ust.1 pkt. 5, nie są obligatoryjne. 

4) Oznaczone na rysunku kierunki obsługi 
komunikacyjnej, umożliwiają powiązania 
komunikacyjne terenu objćtego planem 
z istniejącymi drogami (KD-L i KDW). Miej-
sca włączenia projektowanych dróg we-
wnćtrznych, dla obsługi terenu objćtego 
planem, mogą być realizowane wzdłuż 
granic dróg, oznaczonych na rysunku. 

 
§ 4. Na obszarze objćtym planem ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie terenów: 

1) teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, oznaczenie na rysunku – P; 

2) teren poszerzenia publicznej drogi powia-
towej (lokalnej), oznaczenie na rysunku – 
KD-L; 

3) teren poszerzenia drogi wewnćtrznej, 
oznaczenie na rysunku – KDW. 

§ 5. 1. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny dla których przeznaczono, 
w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe 
użytkowanie, mogą być wykorzystywane 
w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospo-
darowania zgodnie z planem. 

2. Na obszarze objćtym planem nie lokalizuje 
sić obiektów o wysokoċci przekraczającej 50,0 m 
od poziomu terenu, wymagających uzyskiwania 
stosownych zgód wynikających z przepisów Prawa 
lotniczego, z wyłączeniem inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łącznoċci publicznej. 

 

Rozdział II  
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów 
jako zasady kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. 1. Dla terenu projektowanych obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów (P), o którym 
mowa w §4 pkt. 1, ustala sić podział na obszary 
struktury przestrzennej, oznaczone symbolami A, 
B, C i D (ograniczone liniami zabudowy), służące 
okreċleniu zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

2. Obszar oznaczony symbolem A obejmuje 
teren z dostćpem od strony publicznej drogi po-
wiatowej (KD-L) i drogi gminnej (KDW), czćċciowo 
zabudowany, dla którego ustala sić: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy 
z możliwoċcią rozbudowy i nadbudowy; 

2) możliwoċć sytuowania obiektów związa-
nych z wyznaczoną funkcją terenu, w tym 
obiektów socjalno-biurowych, obiektów in-
frastruktury technicznej, dróg wewnćtrz-
nych, parkingów, zieleni oraz obiektów ma-
łej architektury; 

3) maksymalną powierzchnić zabudowy do 
50% powierzchni wyznaczonego terenu; 

4) minimalną powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego – 10% powierzchni wyzna-
czonego terenu; 

5) wysokoċć budynków – do 15,0 m, 
I kondygnacja nadziemna; w przypadkach 
technologicznie uzasadnionych możliwoċć 
zastosowania II lub III kondygnacji nad-
ziemnych; 

6) dach budynków płaski o minimalnym na-
chyleniu wynikającym z zastosowanego 
materiału pokryciowego. 

3. Obszar oznaczony symbolem B obejmuje 
teren z dostćpem od strony drogi powiatowej (KD-
L), niezabudowany, dla którego ustala sić: 

1) do czasu wyeksploatowania pokładów kru-
szywa, znajdujących sić na działce sąsied-
niej od strony południowej (teren poza 
planem) - zachowanie służebnoċci dostćpu 
do tego terenu; 

2) możliwoċć sytuowania obiektów związa-
nych z wyznaczoną funkcją terenu, w tym 
obiektów socjalno-biurowych oraz gastro-
nomicznych i handlowych (o łącznej po-
wierzchni użytkowej do 650,0 m²), obiek-
tów infrastruktury technicznej, dróg we-
wnćtrznych, parkingów, zieleni oraz obiek-
tów małej architektury; 

3) obowiązkową rekultywacjć wyrobiska po-
przez zmianć ukształtowania terenu 
i nasadzenia zieleni; 

4) maksymalną powierzchnić zabudowy do 
45% powierzchni wyznaczonego terenu; 

5) minimalną powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego – 20% powierzchni wyzna-
czonego terenu; 

6) wysokoċć budynków – do 15,0 m, do II 
kondygnacji nadziemnych; 

7) dach budynków płaski o minimalnym na-
chyleniu wynikającym z zastosowanego 
materiału pokryciowego. 

4. Obszar oznaczony symbolem C obejmuje 
jeden teren z dostćpem od strony drogi gminnej 
(KDW), niezabudowany, dla którego ustala sić: 

1) możliwoċć sytuowania obiektów związa-
nych z wyznaczoną funkcją terenu, w tym 
obiektów infrastruktury technicznej, dróg 
wewnćtrznych, parkingów, zieleni oraz 
obiektów małej architektury; 

2) maksymalną powierzchnić zabudowy do 
45% powierzchni wyznaczonego terenu; 

3) minimalną powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego – 20% powierzchni wyzna-
czonego terenu; 

4) wysokoċć budynków – do 15,0 m; 
w przypadkach technologicznie uzasadnio-
nych możliwoċć zastosowania II kondygna-
cji nadziemnej; 

5) dach budynków płaski o minimalnym na-
chyleniu wynikającym z zastosowanego 
materiału pokryciowego. 
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5. Obszar oznaczony symbolem D obejmuje 
jeden teren z dostćpem od strony drogi gminnej 
(KDW), niezabudowany, dla którego ustala sić: 

1) możliwoċć sytuowania obiektów związa-
nych z wyznaczoną funkcją terenu w tym 
obiektów infrastruktury technicznej, dróg 
wewnćtrznych, parkingów, zieleni oraz 
obiektów małej architektury; 

2) maksymalną powierzchnić zabudowy do 
50% powierzchni wyznaczonego terenu; 

3) minimalną powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego – 20% powierzchni wyzna-
czonego terenu; 

4) wysokoċć budynków – do 35,0 m, do II 
kondygnacji nadziemnych; w przypadkach 
technologicznie uzasadnionych możliwoċć 
zastosowania wićkszej iloċci kondygnacji 
nadziemnych; 

5) dach budynków płaski o minimalnym na-
chyleniu wynikającym z zastosowanego 
materiału pokryciowego. 

6. Dla całego terenu obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów (P), ustala sić: 

1) obowiązkowe zapewnienie niezbćdnej ilo-
ċci miejsc postojowych dla pojazdów zwią-
zanych z produkcją oraz dla osób przeby-
wających okresowo i pojazdów pracowni-
ków; 

2) obowiązkowe nasadzenia szpalerowej zie-
leni izolacyjnej od strony dróg i istniejącej 
zabudowy wsi, wg rysunku; 

3) możliwoċć sytuowania instalacji stacji ba-
zowej telefonii komórkowej nieprzekracza-
jących wysokoċci wymagającej uzyskiwa-
nia stosownych zgód wynikających 
z przepisów Prawa lotniczego; 

4) tymczasowe zasady zagospodarowania - 
do czasu wyeksploatowania i rekultywacji 
pokładów kruszywa, znajdujących sić na 
działce sąsiedniej od strony południowej - 
możliwoċć dostćpu do tego terenu (dojaz-
du), czćċciowy przebieg drogi wewnćtrznej 
przez obszar B - kierunek oznaczono na ry-
sunku; 

5) poza oznaczonymi na rysunku, terenami 
ograniczonymi liniami zabudowy - możli-
woċć sytuowania obiektów infrastruktury 
technicznej, dróg wewnćtrznych, parkin-
gów, zieleni oraz obiektów małej architek-
tury. 

 
§ 7. 1. Tereny komunikacji obejmują: 

1) teren poszerzenia publicznej drogi powia-
towej nr 1478P lokalnej (KD-L); 

2) teren poszerzenia drogi wewnćtrznej - wła-
snoċć gminy (KDW). 

2. Dla terenów komunikacji, o których mowa 
w ust. 1 ustala sić poza lokalizacją dróg i miejsc 
postojowych możliwoċć realizacji urządzeĉ i sieci 
infrastruktury technicznej. 

Rozdział III 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 8. 1. Ochronć ċrodowiska realizuje sić poprzez: 
1) docelowe techniczne uzbrojenie terenu, 

w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodć oraz 
odbiór ċcieków komunalnych, 
z zachowaniem przepisów odrćbnych; 

2) selektywny system zbierania odpadów 
w tym niebezpiecznych oraz postćpowanie 
zgodne z przepisami odrćbnymi; 

3) ustalenia dotyczące standardów kształto-
wania zabudowy, w tym wskaźników po-
wierzchni biologicznie czynnej; 

4) możliwoċć lokalizowania przedsićwzićć, 
o funkcji wyznaczonej w planie, mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko, które nie powodują 
przekroczenia standardów jakoċci ċrodowi-
ska poza terenem, do którego inwestor ma 
tytuł prawny; 

5) obowiązkowe nasadzenia zieleni izolacyj-
nej. 

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarze objćtym planem, wy-
magane jest: 

1) zgodnie z przepisami odrćbnymi prowa-
dzenie badaĉ archeologicznych przy reali-
zacji inwestycji związanych 
z zabudowaniem i zagospodarowaniem te-
renu; 

2) uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
przed pozwoleniem na budowć, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

 
Rozdział IV 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 9. Obsługć komunikacyjną terenu objćtego pla-
nem stanowią projektowane drogi wewnćtrzne, 
zlokalizowane na terenie – P, powiązane z drogą 
powiatową - lokalną KD-L i wewnćtrzną KDW, 
znajdującymi sić poza obszarem objćtym planem, 
zapewniające również dojazd do wyznaczonego 
terenu w planie jednostkom ratowniczo-gaċniczym 
w przypadku zagrożenia pożarowego. 
 
§ 10. 1. Dla obszaru objćtego planem ustala sić 
nastćpujące zasady obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć – poprzez przyłącza 
do wiejskiej sieci wodociągowej istniejącej 
w drodze powiatowej (z ujćcia Nietuszko-
wo) oraz z miejskiego ujćcia wody 
w Chodzieży; zapewnienie wymagaĉ prze-
ciwpożarowych zaopatrzenia w wodć – 
z sieci wodociągowej lub zbiornika p-poż.; 
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2) zasilanie w energić elektryczną – 
z istniejącego systemu elektroenergetycz-
nego; 

3) odprowadzenie ċcieków komunalnych do 
miejskiej oczyszczalni ċcieków Miasta Cho-
dzież - Studzieniec Łćg; 

4) odprowadzenie ċcieków z procesów tech-
nologicznych, po spełnieniu wymagaĉ 
okreċlonych w przepisach odrćbnych, do 
miejskiej oczyszczalni ċcieków Miasta Cho-
dzież – Studzieniec Łćg; 

5) odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych: 

a) z zanieczyszczonych nawierzchni utwar-
dzonych – do ziemi, po ich uprzednim pod-
czyszczeniu do wartoċci okreċlonych 
w przepisach odrćbnych; 

b) z pozostałych terenów (z dachów) – po-
przez odprowadzenie ich na terenie, 
z wykorzystaniem retencji powierzchnio-
wej, w obrćbie działki inwestora, bez naru-
szania interesu osób trzecich; 

6) zaopatrzenie w energić cieplną - 
z indywidualnych źródeł ciepła, poprzez 
stosowanie paliw płynnych, gazowych 
i stałych, charakteryzujących sić najniż-
szymi wskaźnikami emisji, spełniające 
wymagania ochrony ċrodowiska wynikają-
ce z przepisów odrćbnych albo wykorzy-
stanie alternatywnych źródeł energii; 

7) obsługć telekomunikacyjną – poprzez ist-
niejący, w miarć potrzeb rozbudowywany 
system łącznoċci telefonicznej; 

8) zaopatrzenie w gaz – poprzez rozbudowć 
istniejących sieci gazowniczych. 

2. Gospodarowanie odpadami powstającymi 
na obszarze objćtym planem, w tym niebezpiecz-

nymi oraz przemieszczanie mas ziemnych powsta-
łych w procesie inwestycyjnym, nastąpi poprzez 
komunalny system odbioru odpadów oraz przepi-
sami odrćbnymi w tym zakresie. 

3. Powiązania zewnćtrzne systemów infra-
struktury technicznej, sieci infrastruktury technicz-
nej, na obszarze objćtym planem, stanowią ele-
menty systemów gminnych. 

 

Rozdział V 
Przepisy końcowe 

§ 11. Dla wszystkich terenów objćtych planem 
ustala sić stawkć – 1 %, stanowiącą podstawć do 
okreċlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Chodzież. 
 
§ 13. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objćtym planem tracą moc 
ustalenia uchwały Nr XI/57/03 Rady Gminy 
w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Chodzież (Dz. U. Woj. 
Wielk. Nr 18 poz. 527 z dnia 19 lutego 2004 r.). 
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady 

 (-) Maria Jahnz
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr II/3/11 

Rady Gminy Chodzież 
z dnia 7 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr II/3/11 

Rady Gminy Chodzież 
z dnia 7 lutego 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOĊCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĆBIE WSI KAMIONKA Z USTALENIAMI STUDIUM 

UWARUNKOWAĈ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ. 

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, 
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, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. 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 i Nr 155, 
poz. 1043) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Paĉstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Chodzież stwier-
dza zgodnoċć miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Chodzież w obrćbie 
wsi Kamionka z ustaleniami studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Chodzież (uchwała Nr VII/41/10 Rady  

Gminy w Chodzieży z dnia 30 sierpnia 2010 r. 
w sprawie: Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cho-
dzież).  

Uzasadnienie: Obszar objćty miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Chodzież w obrćbie wsi Kamionka, obejmuje teren 
wsi Kamionka położony na południowy wschód od 
istniejących zabudowaĉ. W Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Chodzież teren znajduje sić w granicach 
obszarów, które mogą być przeznaczone pod za-
budowć oraz dla których gmina zamierza sporzą-
dzić miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego są zgodne 
z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cho-
dzież w zakresie kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej gminy i przeznaczeniu terenów pod 
zabudowć a także polityki przestrzennej gminy 
Chodzież.  

 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr II/3/11 

Rady Gminy Chodzież 
z dnia 7 lutego 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĆBIE WSI KAMIONKA 

. 

 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, 
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, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. 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 i Nr 155, 
poz. 1043) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Paĉstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 130, poz. 871), Rada Gminy Chodzież 

z powodu braku uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Chodzież w obrćbie wsi Kamionka, nie rozstrzyga 
o sposobie ich rozpatrzenia. 

 Uzasadnienie: Do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cho-
dzież w obrćbie wsi Kamionka, wyłożonego do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na ċrodowisko w dniach od 6 grudnia 2010 r. 
do dnia 7 stycznia 2011 r. w terminie, w którym 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowoċci prawnej mogły 
wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie wnie-
siono żadnych uwag. Wobec powyższego Rada 
Gminy nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia

. 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 78 – 7796 – Poz. ,1352 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr II/3/11 

Rady Gminy Chodzież 
z dnia 7 lutego 2011 r. 

 ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĆBIE WSI KAMIONKA, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA. 

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 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, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 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 i Nr 155, poz. 1043) w związku z art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Paĉstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 130, poz. 871), Rada Gminy Chodzież rozstrzy-
ga, co nastćpuje: §1. Na obszarze objćtym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chodzież w obrćbie wsi Kamionka nie przewi-
duje sić zadaĉ własnych Gminy Chodzież w zakresie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej 
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UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY GMINY KACZORY 

 z dnia 7 lutego 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz sposobu jej rozliczania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) i art. 403 ust. 4 i 
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony ċrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
ze zm. ) Rada Gminy Kaczory uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Ustala sić zasady i tryb postćpowania przy 
udzielaniu ze ċrodków budżetu gminy dotacji celowej 
na dofinansowanie instalacji przydomowych oczysz-
czalni ċcieków dla budynków jednorodzinnych 
i wielorodzinnych na terenie Gminy Kaczory. 

2. Dofinansowanie dotyczy czćċciowego zwrotu 
wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji 
przydomowych oczyszczalni ċcieków, które zapewnią 
oczyszczanie ċcieków bytowych w stopniu umożli-
wiającym odprowadzanie ich do gleby i wody zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 

3. Iloċć ċrodków przeznaczonych na dofinanso-
wanie bćdzie okreċlona w uchwale budżetowej na 
dany rok budżetowy. 

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest: 
1) brak możliwoċci podłączenia do kanalizacji 

zbiorczej, 
2) rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeĉ 

ochrony ċrodowiska i gospodarki wodnej, 
3) odłączenie funkcjonujących osadników, 
4) złożenie wniosku do Wójta Gminy wraz za-

łącznikami: 
a) Informacją o rodzaju montowanej oczyszczal-

ni ċcieków, 

b) oċwiadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu 
prawnego nieruchomoċci (własnoċć) 
w przypadku współwłasnoċci teren na którym 
ma być zlokalizowana oczyszczalnia, pozwo-
lenie pisemnej zgody wszystkich współwła-
ċcicieli terenu na posadowienie, zainstalowa-
nie i użytkowanie oczyszczalni, 

c) pozwolenie wodnoprawne na eksploatacjć 
urządzeĉ o przepustowoċci powyżej 5 m3 na 
dobć a także na wypuszczanie oczyszczonych 
ċcieków poza granice własnej działki lub zgło-
szenie eksploatacji oczyszczalni ċcieków 
o przepustowoċci do 5 m3 na dobć do Wójta 
przed rozpoczćciem eksploatacji, 

d) koĉcowy protokół odbioru sporządzony przez 
osobć z wymaganymi uprawnieniami, 

e) imienny dowód zakupu przydomowej oczysz-
czalni ċcieków, 

f) certyfikat lub aprobata techniczna wykazują-
ce, że zapewniono zgodnoċć z kryteriami 
technicznymi, bezpieczeĉstwo konstrukcji 
użytkowej, odpowiednie warunki higieniczne, 
zdrowotne i ochrony ċrodowiska. 

 
§ 2. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie 
przedsićwzićcia w wysokoċci 50 % udokumentowa-
nych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz 
z montażem przydomowej oczyszczalni ċcieków, 
jednak nie wićcej niż 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące 
piććset złotych). 

2. Wnioski bćdą rozpatrywane przez Komisjć 
powołaną przez Wójta Gminy Kaczory w kolejnoċci 

 
Poz.1351,1352 


