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nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Ko-
morniki.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

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.

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 ze zmianami) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Dubowo uchwala co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dubowo - uchwaEa Rady Gminy 
Dubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 9.07.2002 r. 
oraz zmianą Studium, wprowadzoną uchwaEą Rady 
Gminy Dubowo Nr X/101/2007 z dnia 19 papdzier-
nika 2007 r., uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu zabudowy zagro-
dowej w Wierzycach, dz. nr ewid., 134, 186 i 108, 
stanowiący zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów dziaEalno[ci go-
spodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie 
WĘZDA WIERZYCE, uchwaEa nr XII/105/2004 Rady 
Gminy Dubowo z dnia 30.01.2004 r., ogEoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego nr 56 poz. 1269 z dnia 27.04.2004 r.

2. Granice obszarów objętych planem zostaEy na-
niesione na rysunku planu.

3. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz integralnych czę[ci:

1) rysunku planu - w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1, 
skEadający się z czę[ci A, czę[ci B i czę[ci C;

2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyEoronego do pu-
blicznego wglądu - zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie zadaG z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania nalerących do zadaG 
wEasnych gminy - zaEącznik nr 3.

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uch 
waEy jest mowa o:

1) ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

3) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Dubowo;

4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, 
okre[lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe;

6) zabudowie zagrodowej - nalery przez to rozu-
mieć budynki mieszkalne, budynki inwentarskie oraz 
budynki gospodarcze w rodzinnym gospodarstwie 
rolnym, hodowlanym lub ogrodniczym;

7) budynkach inwentarskich-nalery przez to rozu-
mieć budynki przeznaczone dla zwierząt;

8) budynkach gospodarczych - nalery przez to ro-
zumieć budynki do przechowywania [rodków pro-
dukcji rolnej i sprzętu oraz pEodów rolnych;

9) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko oraz przedsięwzięciach 
mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko - nalery przez to rozumieć przedsięwzię-
cia okre[lone w ustawie z dnia 3 papdziernika 2008 
r. o udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego 
ochronie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodo-
wiska oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko 
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- Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r.;
10) dopuszczalnych poziomach haEasu - nalery 

przez to rozumieć poziom haEasu, okre[lony wskap-
nikami haEasu dla wybranych kategorii terenów, 
okre[lony w przepisach odrębnych dotyczących 
ochrony [rodowiska;

11) dopuszczalnych poziomach pól elektromagne-
tycznych, zrórnicowanych dla terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc 
dostępnych dla ludno[ci - nalery przez to rozumieć 
poziomy pól elektromagnetycznych okre[lone w 
przepisach odrębnych dotyczących ochrony [rodo-
wiska;

12) budynkach z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na staEy pobyt ludzi - nalery przez to rozumieć 
budynki z pomieszczeniami okre[lonymi w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pópn. zmiana-
mi;

13) Eączniku - nalery przez to rozumieć budynek 
Eączący dwa budynki, którego funkcja ogranicza się 
do komunikacji wewnętrznej;

14) infrastrukturze technicznej - nalery przez to 
rozumieć urządzenia, sieci przesyEowe i związane 
z nimi obiekty [wiadczące niezbędne i podstawo-
we usEugi dla obiektów budowlanych lub jednostek 
osadniczych w zakresie elektroenergetyki, dostar-
czania ciepEa, wody, usuwania [cieków i odpadów, 
transportu (drogi), teletechniki itp.;

15) froncie dziaEki - nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na dziaEkę;

16) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeG w jakiej 
mogą się znajdować budynki od przestrzeni, na któ-
rej nie ma morliwo[ci zabudowy. qaden z elemen-
tów elewacji nie more przekroczyć nieprzekraczal-
nej linii zabudowy w kierunku przestrzeni na której 
nie ma morliwo[ci zabudowy o więcej nir: okapy i 
gzymsy - 0,5 m; balkony, galerie, loggie, wykusze, 
schody zewnętrzne, pochylnie, rampy, werandy, ta-
rasy - 1,5 m;

17) przestrzeni publicznej - nalery przez to ro-
zumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych w 
ksztaEcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a 
stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępna publicz-
nie przestrzenną caEo[ć;

18) reklamie - nalery przez to wszelkie no[niki 
informacji wizualnej (no[niki na[cienne, wolnosto-
jące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będące 
szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w 
rozumieniu przepisów o znakach i sygnaEach drogo-
wych;

19) reklamie wielkoformatowej - nalery przez to 
rozumieć reklamę o powierzchni powyrej 12 m2;

20) tablicach informacyjnych - nalery przez to 
rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w 

tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze 
domu, tablice informujące turystów, oraz tablice z 
ogEoszeniami;

21) szyldach - nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów go-
spodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania 
dziaEalno[ci, nie będące reklamą;

22) dachu dwuspadowym - nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawowe poEa-
cie dachowe o przeciwlegEych spadkach Eączące 
się wzdEur kalenicy, z dopuszczeniem uzupeEnienia 
mniejszymi poEaciami wynikającymi z ksztaEtu rzutu 
budynku lub wynikającymi z zastosowania takich 
elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, 
naczóEki itp.;

23) dachu wielospadowym - nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy podsta-
wowe poEacie dachowe o podobnych spadkach, 
Eączące się w jednym punkcie lub wzdEur kalenic. 
W przypadku rozczEonkowanego rzutu budynku lub 
zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, 
ryzality, werandy, itp. podstawowe poEacie mogą 
być uzupeEniane mniejszymi poEaciami o podobnych 
spadkach;

24) dachu stromym - nalery przez to rozumieć 
dach o nachyleniu 18° lub większym albo o nachy-
leniu w [ci[le okre[lonym przedziale - powyrej 18°.

§3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu:

1) granice obszarów objętych planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków 
bez pomieszczeG przeznaczonych na staEy pobyt lu-
dzi - od strony drogi krajowej ekspresowej KD-S5;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla jednokon-
dygnacyjnych budynków z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na staEy pobyt ludzi - od strony drogi 
krajowej ekspresowej KD-S5;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla wielokon-
dygnacyjnych budynków z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na staEy pobyt ludzi - od strony drogi 
krajowej ekspresowej KD-S5;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla wszystkich 
budynków wzdEur dróg dojazdowych wewnętrz-
nych;

7) pasy terenu wzdEur elementów sieci infrastruk-
tury technicznej, na których obowiązują ogranicze-
nia w urytkowaniu;

8) stanowisko archeologiczne.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§4. Dla terenów okre[lonych na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi ustala się następujące prze-
znaczenie:
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1) dla terenów oznaczonych symbolami 1R/RM - 
3R/RM:

a) podstawowe: tereny rolnicze z zabudową za-
grodową - grunty orne, sady, Eąki, pastwiska, za-
drzewienia i zakrzewienia [ródpolne, nieurytki, 
drogi gruntowe budynki mieszkalne w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym, budynki inwentarskie i bu-
dynki gospodarcze;

b) dopuszczalne: usEugi w wymiarze nie przekra-
czającym 30% powierzchni caEkowitej budynku 
mieszkalnego, sieci i urządzenia związane z funkcjo-
nowaniem lokalnych systemów infrastruktury tech-
nicznej lub telekomunikacyjnej;

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1W-3W:
a) podstawowe: tereny wód powierzchniowych 

[ródlądowych - istniejące kanaEy i oczko wodne;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, urządzenia wodne;
3) dla terenu oznaczonego symbolem KD-S5:
a) podstawowe: teren drogi krajowej ekspresowej. 

Zaznaczony w obrębie tego terenu projekt, opraco-
wany przez Biuro Projektowe DHV Polska Sp. z o.o. 
nie jest obowiązującym ustaleniem planu i mie[ci 
się w czę[ci informacyjnej. Realizacja odbywać się 
będzie na podstawie przepisów odrębnych;

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej;

4) dla terenu oznaczonego symbolem KDW:
a) podstawowe: teren poszerzenia drogi dojazdo-

wej wewnętrznej;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej;

§5. W zakresie zasady ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego ustala się:

1) nakaz nawiązywania projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej, budynków gospodarczych i inwen-
tarskich do tradycyjnych wzorców architektonicz-
nych, stosowanych na terenach wiejskich poprzez 
ograniczenie wysoko[ci zabudowy - budynki parte-
rowe ze stromymi dachami oraz poprzez stosowanie 
detali architektonicznych i materiaEów wykoGczenio-
wych charakterystycznych dla miejscowej tradycji;

2) nakaz zachowania szczególnej dbaEo[ci przy za-
gospodarowaniu zielenią obrzery dziaEek - pomiędzy 
drogami a zabudową;

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, nie związanych z planowanym przezna-
czeniem terenu za wyjątkiem tymczasowych obiek-
tów budowlanych niezbędnych w fazie budowy;

4) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

§6. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) dopuszczenie lokalizowania na terenach 1 R/RM 
- 3R/RM przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko pod warunkiem 
stwierdzenia w raporcie morliwo[ci niekolizyjnego 
wspóEistnienia dziaEalno[ci związanej z produkcją 

rolną z funkcją mieszkaniową wEa[ciciela oraz pod 
warunkiem, re wszelkie oddziaEywania związane z 
funkcją usEugową nie będą powodowaEy przekro-
czenia standardów jako[ci [rodowiska, okre[lonych 
przepisami odrębnymi, poza terenem do którego in-
westor posiada tytuE prawny;

2) wskazuje się ir tereny 1 R/RM - 3R/RM w za-
kresie ochrony przed haEasem zaliczają się do kate-
gorii terenów na cele mieszkaniowo-usEugowe;

3) dopuszczenie wznoszenia nowych budynków 
na terenach 1 R/RM - 3R/RM w zasięgu uciąrliwo[ci 
drogi krajowej KD-S5 tj. w odlegEo[ci mniejszej nir 
390 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajo-
wej KD-S5, w związku z zaprojektowaniem wzdEur 
tych terenów ziemnych ekranów akustycznych - 
przy zachowaniu linii zabudowy okre[lonych w ni-
niejszym planie;

4) nakaz zachowania dopuszczalnych warto[ci pól 
elektromagnetycznych, okre[lonych w przepisach 
odrębnych dla miejsc dostępnych dla ludno[ci w 
związku z zaadaptowaniem na terenie 3R/RM istnie-
jących linii elektroenergetycznych;

5) nakaz zaadaptowania istniejących drzew nie 
kolidujących z projektowanym przeznaczeniem te-
renów;

6) zakaz przeksztaEceG po wierzchni ziemi, zakEó-
cających naturalną rzepbę terenu;

7) nakaz gromadzenia w wyznaczonym miejscu 
mas ziemnych powstaEych w wyniku fundamento-
wania i zagospodarowania ich w obrębie dziaEki, 
zgodnie z przepisami szczególnymi:

8) nakaz gromadzenia i segregowania odpadów 
w miejscach ich powstawania w pojemnikach zlo-
kalizowanych w wyznaczonym miejscu oraz w 
pierwszej kolejno[ci poddawania ich odzyskowi, a 
je[li jest to niemorliwe lub nie jest uzasadnione z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, prze-
kazywania do unieszkodliwienia, zgodnie z wyma-
ganiami ochrony [rodowiska oraz gminnym planem 
gospodarki odpadami;

9) nakaz wytwarzania energii dla celów grzew-
czych przy zastosowaniu paliw charakteryzujących 
się najnirszymi wskapnikami emisji substancji do 
powietrza, takich jak paliwa pEynne, gazowe i staEe 
np.: biomasa i drewno lub alternatywne pródEa ener-
gii oraz zakaz stosowania węgla w nowoprojekto-
wanych obiektach;

10) nakaz urytkowania terenów rolniczych w czę-
[ciach nie zajętych pod zabudowę zagrodową w do-
tychczasowy sposób tj. jako grunty orne, sady, Eąki, 
pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia [ródpolne, 
nieurytki, drogi gruntowe i prowadzenia na nich go-
spodarki rolnej, zgodnie z przepisami szczególnymi;

11) zakaz stosowania na terenach rolniczych na-
wozów i [rodków ochrony ro[lin w sposób, mogący 
mieć negatywny wpEyw na stan wód powierzchnio-
wych - zgodnie z przepisami szczególnymi, w Ka-
nale Dymacz, przylegającym do obszarów objętych 
planem;

12) nakaz utrzymywania dobrego stanu wód po-
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wierzchniowych [ródlądowych w obrębie terenów 
1W- 3W, zgodnie z przepisami szczególnymi;

13) nakaz uwzględnienia w trakcie prac ziemnych 
przebiegu sieci melioracji szczegóEowej i wykonania 
prac zabezpieczających teren przed podtopieniami 
wodami drenarskimi. Nakaz udrornienia sieci dre-
narskiej i doprowadzenia do wEa[ciwego stanu w 
przypadku uszkodzenia.

§7. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej z uwagi na nie występowanie na obszarze ob-
jętym planem obiektów lub obszarów podlegających 
ochronie konserwatorskiej oraz wybitnych obiektów 
zrealizowanych wspóEcze[nie.

§8. W zakresie wymagaG wynikających z potrze-
by ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) zakaz stosowania reklam wielkoformatowych;
2) dopuszczenie sytuowania reklam wyEącznie 

wzdEur nieprzekraczalnych linii zabudowy dla bu-
dynków bez pomieszczeG przeznaczonych na staEy 
pobyt ludzi ｡ od strony drogi krajowej ekspresowej 
KD-S5. Maksymalna wysoko[ć reklamy - 7 m nad 
poziomem terenu;

3) dopuszczenie realizowania od strony drogi kra-
jowej ekspresowej KD-S5 peEnych ogrodzeG o wy-
soko[ci nie przekraczającej 2 m.

§9. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) dopuszczenie adaptowania istniejącej zabudo-
wy przy zachowaniu dotychczasowych parametrów 
i wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu pod warunkiem respektowania 
nakazu zmiany funkcji mieszkaniowej - wykluczenie 
pomieszczeG przeznaczonych na staEy pobyt ludzi;

2) dopuszczenie rozbiórki istniejących budynków;
3) dopuszczenie wymiany, przebudowy, rozbu-

dowy i nadbudowy tylko tych istniejących budyn-
ków, których usytuowanie speEnia wymogi w za-
kresie nieprzekraczalnych linii zabudowy. Wymiana, 
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących 
budynków objęte są nakazem zastosowania para-
metrów ustalonych dla projektowanych budynków;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków 
bez pomieszczeG przeznaczonych na staEy pobyt lu-
dzi od strony drogi krajowej ekspresowej KD-S5 - 6 
m. Przestrzeganie odlegEo[ci w wymiarze 6 m gwa-
rantuje zachowanie odlegEo[ci 40 m od krawędzi 
jezdni drogi krajowej ekspresowej KD-S5;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla jednokon-
dygnacyjnych budynków z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na staEy pobyt ludzi od strony drogi 
krajowej ekspresowej KD-S5 - w odlegEo[ci 90 m 
od najblirszej krawędzi jezdni drogi ekspresowej, 
zgodnie z rysunkiem plaryi;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla wielokon-
dygnacyjnych budynków z pomieszczeniami prze-

znaczonymi na staEy pobyt ludzi od strony drogi kra-
jowej ekspresowej KD-S5 - w odlegEo[ci 110 m od 
najblirszej krawędzi jezdni drogi ekspresowej, zgod-
nie z rysunkiem planu;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy dla wszystkich 
budynków wzdEur dróg dojazdowych w odlegEo[ci 
6 m od terenu poszerzenia drogi dojazdowej we-
wnętrznej KDW;;

8) maksymalną powierzchnię zabudowy
a) na terenie 1R/RM - 3%
b) na terenie 2R/RM - 4%;
c) na terenie 3R/RM - 10%;
9) minimalny udziaE po wierzchni biologicznie 

czynnej:
a) na terenie 1R/RM - 93%
b) na terenie 2R/RM - 92%;
c) na terenie 3R/RM - 86%;
10) zasady sytuowania i parametry projektowa-

nych budynków mieszkalnych:
a) nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy dla jednokondygnacyjnych budynków 
z pomieszczeniami na staEy pobyt ludzi od strony 
drogi krajowej ekspresowej KD-S5 - w przypadku 
zastosowania poddasza nieurytkowego oraz nie-
przekraczalnych linie zabudowy dla wielokondygna-
cyjnych budynków z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na staEy pobyt ludzi od strony drogi krajowej 
ekspresowej KD-S5 - w przypadku zastosowania 
poddasza urytkowego;

b) dopuszczenie prostopadEego lub równolegEego 
ustawienia osi budynku w stosunku do frontu dziaE-
ki;

c) gabaryt pionowy: parter plus poddasze urytko-
we lub nieurytkowe o Eącznej wysoko[ci nie prze-
kraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 
m z dopuszczeniem podpiwniczenia. Dopuszcza się 
wyrsze elementy techniczne, np. kominy, nie prze-
kraczające wysoko[ci 12 m n. p. t.;

d) rodzaje dachów:
- strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 

30° - 45°;
- dopuszczenie facjat i okien dachowych, przykry-

tych dachami o podobnym nachyleniu jak nachyle-
nie gEównych poEaci dachowych z tolerancją plus - 
minus 10°;

- pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitujące 
dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy pokryciowe 
w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciemno-
czerwonego, z wykluczeniem jaskrawych odcieni 
tych barw;

e) dopuszczenie zlokalizowania gararu w obrębie 
kubatury budynku mieszkalnego;

11) zasady sytuowania i parametry projektowa-
nych budynków gospodarczych i inwentarskich:

a) dopuszczenie prostopadEego lub równolegEego 
ustawienia osi budynku w stosunku do frontu dziaE-
ki;

b) dopuszczenie powiązania budynków w zagro-
dzie Eącznikami;

c) gabaryt pionowy: parter plus poddasze urytko-
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we lub nieurytkowe o Eącznej wysoko[ci nie prze-
kraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 12 
m z dopuszczeniem podpiwniczenia. Dopuszcza się 
wyrsze elementy techniczne, np. kominy, nie prze-
kraczające wysoko[ci 15 m n. p. t.;

d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe;
e) nakaz zastosowania materiaEu pokryciowego 

dachu w tym samym kolorze jak zastosowany w 
budynku mieszkalnym.

§10. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na 
podstawie odrębnych przepisów.

§11. W zakresie zasad podziaEu nieruchomo[ci nie 
przewiduje się scalania i podziaEu nieruchomo[ci, 
wymagających wszczęcia procedury w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się:

1) zakaz sadzenia ro[linno[ci wysokiej w odlegEo-
[ciach po 7,5 m od osi istniejącej linii elektroenerge-
tycznej 15 kV w kardą stronę;

2) zakaz sadzenia ro[linno[ci wysokiej w odlegEo-
[ciach po 3 m od osi istniejącej linii elektroenerge-
tycznej nn oraz istniejącego gazociągu - w kardą 
stronę;

3) nakaz zachowania odlegEo[ci zabudowy od linii 
elektroenergetycznych 15kV i nn, wynikających z 
poziomów pól elektromagnetycznych związanych z 
liniami - p. §6 pkt 4;

4) nakaz zapewnienia caEodobowego dojazdu 
sEurb eksploatacyjnych do istniejących linii i urzą-
dzeG elektroenergetycznych;

5) nakaz przeprowadzenia rozpoznania w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
budynków na terenach budzących obawy, co do 
występowania gruntów z wysokim poziomem wody 
gruntowej - w zalerno[ci od potrzeb, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1. W zakresie komunikacji:
1) obsEugę komunikacyjną obszarów objętych pla-

nem stanowią:
a) droga krajowa ekspresowa KD-S5. ObsEuga 

komunikacyjna obszarów objętych planem morli-
wa będzie wyEącznie poprzez ukEad dróg lokalnych 
i dojazdowych z wEączeniem do drogi krajowej eks-
presowej KD-S5 na węple ｧWierzyceｦ, poEoronym 
poza obszarem objętym planem, na poEudnie od 
obszarów objętych planem lub z węzEa ｧFaEkowoｦ 
poEoronym po stronie póEnocnej obszarów objętych 
planem. Funkcję bezpo[redniej obsEugi komunikacyj-
nej obszarów objętych planem będą speEniać drogi 
lokalne, znajdujące się w obrębie terenu drogi kra-

jowej ekspresowej KD-S5. Realizacja drogi krajowej 
ekspresowej KD-S5 odbywać się będzie na podsta-
wie przepisów odrębnych wedEug projektu, opraco-
wanego przez Biuro Projektowe DHV Polska Sp. z 
o.o. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie 
związane z funkcjonowaniem drogi krajowej ekspre-
sowej KD-S5 nalery lokalizować poza pasem drogo-
wym tej drogi;

b) teren poszerzenia drogi dojazdowej wewnętrz-
nej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. 
Poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej wewnętrz-
nej o szeroko[ci 4 m - 5m o pas o szeroko[ci 4 
m pozwala na uzyskanie szeroko[ci 8 m - 9 m w 
liniach rozgraniczających. Dopuszcza się zrealizo-
wanie jezdni i chodników jako jednej nawierzchni z 
elementów drobno wymiarowych;

2) nakaz wydzielenia w obrębie terenów 1R/RM 
- 3R/RM miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych w ilo[ci nie mniejszej nir 2 stanowiska dla 
kardego z terenów, przy czym miejsca w gararu 
wlicza się do ogólnej liczby miejsc postojowych. W 
przypadku zlokalizowania usEug w budynku miesz-
kalnym nakaz zabezpieczenia 3 stanowisk na 10 za-
trudnionych lub osób korzystających z tych usEug;

3) nakaz zabezpieczenia budynków lub wiat do 
przechowywania [rodków produkcji rolnej i sprzę-
tu oraz zorganizowania miejsc przeEadunku na tere-
nach wEasnych, przy obiektach których funkcja wy-
maga obsEugi samochodami cięrarowymi lub innymi 
cięrkimi pojazdami;

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) istniejącą sieć wodociągową nalery doprowa-

dzić siecią rozdzielczą do obszaru objętego planem,
2) woda dla celów przeciwporarowych powinna 

być dostępna w ilo[ci zapewniającej jej wymaga-
ne zapotrzebowanie dla celów przeciwporarowych 
z urządzeG sEurących do jej dostarczania do celów 
sanitarnych i technologicznych. W przypadku braku 
warunków technicznych dopuszcza się inne równo-
rzędne rozwiązanie.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych:

a) dopuszczenie indywidualnego odprowadzenia 
wód opadowych z poEaci dachowych budynków 
mieszkalnych - na tereny zielone wokóE zabudowaG, 
do doEów chEonnych lub do zbiorników retencyj-
nych;

b) nakaz speEnienia warunków okre[lonych w 
obowiązujących przepisach ochrony [rodowiska 
w zakresie czysto[ci wód opadowych i roztopo-
wych odprowadzanych do wód powierzchniowych 
i wstępnego podczyszczenia w separatorach wód o 
ponadnormatywnych zanieczyszczeniach;

4. W zakresie odprowadzenia [cieków bytowych:
1) nakaz odprowadzenia [cieków bytowych doce-

lowo do oczyszczalni;
2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopusz-

cza się odprowadzenie [cieków do szczelnych zbior-
ników bezodpEywowych, z których [cieki będą sys-
tematycznie wyworone przez koncesjonowanego 
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przewopnika do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne.

5. W zakresie magazynowania i usuwania odcho-
dów pochodzenia zwierzęcego ｠ nakaz zrealizowa-
nia urządzeG i zbiorników dostosowanych do sys-
temów technologicznych utrzymywania zwierząt 
- zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) nakaz zrealizowania uzupeEniającej sieci elek-

troenergetycznej z wykorzystaniem dotychczaso-
wych stacji transformatorowych - po uzgodnieniu z 
zakEadem energetycznym;

2) realizacja i finansowanie inwestycji elektroener-
getycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych 
obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi bę-
dącymi wEasno[cią ENEA S.A. - zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi oraz na podstawie: warunków przyEą-
czenia albo usunięcia kolizji, które okre[li ENEA S.A. 
na wniosek zainteresowanych podmiotów;

3) ograniczenia w urytkowaniu dla terenów po-
Eoronych wzdEur istniejących linii zapisano w §12 
pkt 1-4;

7. W zakresie telekomunikacji - nakaz zaopatrze-
nia w Eącza telefoniczne.

8. W odniesieniu do wszystkich sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej - dopuszczenie lokalizo-
wania na obszarach objętych planem urządzeG tech-
nicznych obsEugi obiektów budowlanych i obiektów 
pomocniczych sEurących zaopatrzeniu w wodę, w 
energię elektryczną, związanych z odprowadzeniem 
[cieków lub innymi elementami uzbrojenia pod wa-
runkiem uzyskania odpowiedniej sEurebno[ci grun-
towej i na warunkach okre[lonych w przepisach 
szczególnych. 

§ 14. Nie okre[la się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§15. Ustala się stawkę, sEurącą naliczaniu jedno-
razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy w wysoko[ci: 8%,

§16 Traci moc uchwaEa nr XII/105/2004 Rady 
Gminy Dubowo z dnia 30.01.2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów dziaEalno[ci gospodarczej oraz tere-
nów mieszkaniowych w rejonie WĘZDA WIERZY-
CE, ogEoszona w Dz. Urz. Wojew. Wlkp. nr 56 poz. 
1269 z dnia 27.04.2004 r., w czę[ci sprzecznej z 
niniejszą uchwaEa.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dubowo.

§18. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwa-
le wraz z zaEącznikiem graficznym Nr 1 - rysunek 
planu, skEadającym się z czę[ci A, czę[ci B i czę[ci 
C i stanowiącym integralną czę[ć uchwaEy, podle-
gają publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

§19. UchwaEa w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia jej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

(-) Marek Labrenz
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy Dubowo rozstrzyga co następuje:

Na podstawie rozstrzygnięcia Wójta Gminy Dubo-
wo z dnia 20.02.2010 r. w sprawie braku uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyEoronego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko w 
dnia od 15.01.2010 r. do 18.02.2010 r. nie roz-
strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 
7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt l ustawy z 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy 
Dubowo rozstrzyga co następuje:

Zapisane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej 

w WIERZYCACH dla obszaru dziaEek numer ewiden-
cyjny: 134, 186, 108 inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej nie mają wpEywu na wydatki 
z budretu gminy. Obszar opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego przylega 
do istniejącej sieci wodociągowej, gazowej. Nato-
miast przyEącza do ww. sieci uzbrojenia techniczne-
go będą realizowane przez wEa[cicieli dziaEek.

Uchwalenie planu nie wywoEuje kosztów zwią-
zanych z wypEacaniem odszkodowaG na skutek 
zmniejszenia warto[ci nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXII/389/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 10 marca 2010 r.

Rady Gminy Dubowo w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy zagrodowej w
WIERZYCACH dla obszaru dziaEek 

numer ewidencyjny: 134, 186, 108

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDO-

WY ZAGRODOWEJ W WIERZYCACH DLA OBSZARU DZIADEK NUMER EWIDENCYJNY: 134, 186, 108 
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIADYWANIA NA ZRODOWISKO

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXII/389/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 10 marca 2010 r.

Rady Gminy Dubowo w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy zagrodowej w
WIERZYCACH dla obszaru dziaEek 

numer ewidencyjny: 134, 186, 108

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W WIERZYCACH DLA OBSZARU DZIADEK NU-
MER EWIDENCYJNY: 134,186,108 INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA


