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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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80 poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwala, 
co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego zwany dalej planem, obej-
mujący obszar poEorony w Sędzinku dla dziaEek 
oznaczonych nr ewid. 470/3, 471/3, 472/3, 499/2, 
504/2, 505/2

2. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG planu ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Duszniki.

3. Niniejsza uchwaEa obowiązuje na obszarze, któ-
rego granice okre[la rysunek, zwany dalej rysunkiem 
planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytuEowany: 
ｧMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w Sędzinku dla dziaEek o nr ewid. 470/3, 471/3, 
472/3, 499/2, 504/2, 505/2ｦ stanowiący zaEącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaEy.

4. ZaEącznikiem nr 2 do uchwaEy jest rozstrzygnię-
cie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

5. ZaEącznikiem nr 3 do uchwaEy jest rozstrzy-
gnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasad ich 
finansowania.

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

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w niniejszej uchwale;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Gminy Duszniki;

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

4) obszarze - nalery przez to rozumieć obszar ob-
jęty planem, w granicach przedstawionych na ry-
sunku planu;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz z 
odpowiednim symbolem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 

w jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgrani-
czającej terenu lub krawędzi jezdni;

7) powierzchni biologicznie czynnej ｠ oznacza po-
wierzchnię terenu w rozumieniu przepisów odręb-
nych;

8) przedsięwzięciach mogących znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko ｠ nalery przez to rozumieć 
przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów odrębnych;

9) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§3. Dla terenu obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 1 P, 2 P ustala się:

1) lokalizację budynków i obiektów sEurących pro-
wadzeniu dziaEalno[ci produkcyjnej, skEadów i ma-
gazynów;

2) dopuszcza się realizację parkingów, w tym dla 
samochodów cięrarowych, garary, biur i budynków 
administracyjnych;

3) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeG 
infrastruktury technicznej, oraz dróg wewnętrznych 
sEurących obsEudze komunikacyjnej obszaru o min. 
szeroko[ci 10,0 m;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej;

5) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, wy-
magających sporządzenia raportu o oddziaEywaniu 
na [rodowisko.

§4. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone 
na rysunku planu symbolem R.

2. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.
3. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej.

§5. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

2. Tereny wymienione w ust. 1, 2 stanowią prze-
strzeG do realizacji urządzeG podziemnych.

§6. Wyznacza się tereny dróg publicznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 1 KD, 2 KD.
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§7. Na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny 
o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-
spodarowania oznaczono linią ciągEą.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego

§8. 1. Dla realizacji zabudowy ustala się nieprze-
kraczalne linie zabudowy okre[lone na rysunku pla-
nu.

2. Czę[ć biologicznie czynną nalery urządzać po-
przez nasadzenia ro[linno[ci z udziaEem gatunków 
zimozielonych.

3. Poszczególne sektory związane z prowadzo-
ną dziaEalno[cią gospodarczą nalery wydzielać z 
uwzględnieniem pasów zieleni izolacyjnej i estetycz-
nej wzdEur ich granic.

4. Ustala się stosowanie ogrodzeG arurowych, 
z zielenią towarzyszącą, z zakazem realizacji ogro-
dzeG z prefabrykowanych elementów relbetowych.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§9. 1. Do nasadzeG zieleni nalery urywać gatunki 
drzew i krzewów rodzimych, najlepiej przystosowa-
nych do warunków lokalnych, z udziaEem gatunków 
zimozielonych.

2. Zagospodarowanie terenu objętego planem musi 
uwzględniać jego poEorenie w obszarze o znacz-
nych zasobach wód podziemnych w obrębie piętra 
czwartorzędowego Doliny Kopalnej Samy ｠ GEówny 
Zbiornik Wód Podziemnych nr 145, objętego reri-
mem wysokiej ochrony i być zgodne z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami, w szczególno[ci w 
zakresie prowadzenia wEa[ciwej gospodarki wodno 
｠ [ciekowej.

3. Nalery zachować funkcjonowanie systemu me-
lioracyjnego.

4. W przypadku naruszenia istniejącego syste-
mu melioracyjnego nalery zapewnić rozwiązania 
zapewniające jego prawidEowe funkcjonowanie; w 
tym celu dopuszcza się realizację nowych syste-
mów melioracji i przebudowy istniejących rowów 
po uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą sieci.

5. Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeG, 
szczególnie substancji biogennych, organicznych i 
toksycznych do gruntu i do rowu melioracyjnego.

6. Masy ziemne, w szczególno[ci wierzchnie, naj-
bardziej ryzne warstwy gleby, przemieszczane w 
trakcie prowadzonych prac budowlanych, nalery w 
pierwszej kolejno[ci zagospodarować w granicach 
dziaEki, a w sytuacji kiedy nie będą mogEy być w 
ten sposób wykorzystane, traktować jako odpad i 
zagospodarować zgodnie z gminnym programem 
gospodarki odpadami.

7. Na obszarze objętym planem zakazuje się ma-
gazynowania i przetwarzania odpadów, w tym 
odpadów zaliczanych do niebezpiecznych, oraz 
skEadowania substancji i surowców mogących po-

gorszyć stan [rodowiska w rozumieniu przepisów 
odrębnych.

8. Funkcjonowanie obiektów i urządzeG produk-
cyjnych na obszarze objętym planem, musi uwzględ-
niać zachowanie standardów jako[ci klimatu aku-
stycznego w [rodowisku, okre[lonych w przepisach 
odrębnych, i nie more powodować ich przekrocze-
nia na terenach sąsiednich objętych ochroną aku-
styczną.

9. Nalery zapobiegać i przeciwdziaEać niekorzyst-
nym zmianom powierzchni ziemi; nie nalery dopusz-
czać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni zie-
mi, gleby i rzepby terenu, poprzez przeksztaEcanie 
ich struktury, za wyjątkiem prac niezbędnych dla 
realizacji inwestycji.

10. Wszelkie inwestycje muszą speEniać wymogi 
ochrony [rodowiska przyrodniczego oraz obowiązu-
jących norm, a ewentualne oddziaEywanie związane 
z prowadzoną dziaEalno[cią produkcyjną nie more 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska, okre[lonych w przepisach odrębnych, 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§10. W przypadku odnalezienia podczas prowa-
dzenia prac ziemnych obiektów archeologicznych, 
nalery niezwEocznie powiadomić wEa[ciwe organy 
sEurby ochrony zabytków, celem okre[lenia warun-
ków dopuszczających do realizacji inwestycji w za-
kresie ochrony archeologicznej.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§11. 1. Wprowadzanie tablic informacyjnych i re-
klam dopuszczalne jest pod warunkiem ich niekoli-
zyjno[ci z ukEadem komunikacyjnym.

2. Reklamy wolnostojące nalery umieszczać na 
jednakowych no[nikach, przy zachowaniu wysoko-
[ci nie zagrarającej ruchu pieszych i samochodów.

3. Lokalizacja no[ników reklamowych w liniach 
rozgraniczających dróg jest dopuszczona pod wa-
runkiem uzyskania zgody zarządcy drogi.

4. Ustala się zakaz umieszczania reklam mogą-
cych rozpraszać uwagę urytkowników autostrady.

5. Dla realizacji reklam realizowanych wzdEur 
autostrady, ustala się minimalną odlegEo[ć od ze-
wnętrznej krawędzi autostrady jak dla obiektów nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi.

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

§12. Dla terenów obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów - oznaczonych na rysunku planu 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76 ｠ 8235 ｠ Poz. 1522

symbolem 1 P, 2 P ustala się:
1) wysoko[ć budynków związanych z zabudową 

produkcyjną, skEadową i magazynową max. do III 
kondygnacji;

2) zakaz realizacji budynków o wysoko[ci powy-
rej 14 m;

3) dla obiektów produkcyjnych, skEadów i maga-
zynów rozwiązanie dachów jako pEaskie lub pochy-
Ee, o kącie nachylenia do 25o;

4) dopuszcza się realizację urządzeG technicznych, 
takich jak kominy i maszty do 25 m wysoko[ci,

5) nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy dziaE-
ki - 65%;

6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną ｠ 
20% powierzchni dziaEki.

§13. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
usytuowaną zgodnie z rysunkiem planu oraz w od-
legEo[ci:

1) od zewnętrznej krawędzi jezdni autostrady, 
mierzonej od docelowej zewnętrznej krawędzi jezdni 
autostrady po jej rozbudowie o 3 pas ruchu:

a) 50 m ｠ dla obiektów nie przeznaczonych na 
pobyt ludzi,

b) 120 m ｠ dla obiektów jednokondygnacyjnych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

c) 150 m ｠ dla obiektów wielokondygnacyjnych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

2) od linii rozgraniczającej z terenem drogi we-
wnętrznej KDW, ｠ 6,0 m;

3) od linii rozgraniczających z terenami dróg pu-
blicznych KD ｠ 6,0 m;

4) od nowo wyznaczonych w planie dróg we-
wnętrznych ｠ 6,0 m;

5) od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

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.

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

§15. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza 
się podziaE terenu oznaczonego symbolem 1 P, 2 
P na dziaEki budowlane pod warunkiem zachowania 
min. powierzchni 2000 m2, oraz minimalnej szero-
ko[ci frontu dziaEki ｠ 30 m.

2. Nowo wydzielane dziaEki muszą być usytuowa-
ne pod kątem prostym lub zblironym do prostego w 
stosunku do dróg.

3. Dopuszcza się morliwo[ć scalania dziaEek, gdy 
istniejąca powierzchnia dziaEki wedEug granic wEa-
sno[ci, jej ksztaEt lub dostęp do drogi i infrastruktu-

ry, uniemorliwia jej wykorzystanie dla okre[lonych 
w planie celów i zadaG.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§16. Przed podjęciem prac inwestycyjnych nalery 
przeprowadzić dodatkowe badania geotechniczne 
gruntu, okre[lające morliwo[ć posadowienia bu-
dynków.

§17. WzdEur linii energetycznej [redniego napięcia 
15 kV ｠ obowiązuje obszar oddziaEywania obiektu 
o szeroko[ci 7,5 m od osi linii w obu kierunkach, 
w którym ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

§18. Ustala się wymóg indywidualnego zabez-
pieczenia przez inwestora nowych obiektów przed 
uciąrliwo[ciami wynikającymi z eksploatacji auto-
strady.

§19. Ustala się obowiązek weryfikacji projektu 
o[wietlenia terenu objętego planem przylegającego 
do autostrady z wEa[ciwym zarządcą autostrady, 
pod kątem uniknięcia wystąpienia zjawiska ol[nie-
nia urytkowników autostrady.

§20. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji lub 
urządzeG mogących podnie[ć poziom wód grunto-
wych.

§21. UksztaEtowanie terenów objętych planem nie 
more powodować spEywu wód opadowych z tych 
terenów w kierunku pasa drogowego autostrady. 
Wymóg ten dotyczy równier nowo projektowanych 
dróg, które muszą mieć zapewniony osobny system 
odwodnienia.

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

§22. 1. ObsEuga komunikacyjna obszaru poprzez 
ukEad dróg lokalnych i wewnętrznych z wEączeniem 
do autostrady na istniejących węzEach drogowych.

2. Ustala się morliwo[ć obsEugi komunikacyjnej 
obszaru objętego planem istniejącą drogą przebie-
gającą równolegle do autostrady, po przejęciu przez 
gminę zarządu nad nią.

3. Ustala się zakaz tworzenia bezpo[rednich wEą-
czeG do autostrady.

4. Droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku pla-
nu symbolem KDW;

a) droga jednojezdniowa, dwupasowa po jednym 
w kardym kierunku,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15,0 m,
c) wydzielona jezdnia o szeroko[ci min. 6,0 m, z 

chodnikiem jedno,- lub dwustronnym,
d) przeznaczenie uzupeEniające - elementy infra-

struktury technicznej - bez budynków,   obiekty i 
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urządzenia inrynierskie, pasy zieleni, miejsca posto-
jowe,

5. Wyznacza się pasy terenu o szeroko[ci 5,0 m 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1 KD, 2 KD 
z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi 
gminnej.

6. Powiązanie ukEadu komunikacyjnego na obsza-
rze objętym planem z ukEadem zewnętrznym przed-
stawiono na rysunku planu.

§23. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury 
technicznej:

1) ustala się obowiązek wyposarenia obszaru ob-
jętego planem w podstawową sieć infrastruktury 
technicznej;

2) dopuszcza się morliwo[ć realizacji urządzeG 
technicznych uzbrojenia i obiektów infrastruktury 
technicznej jako towarzyszących inwestycjom na 
terenie wEasnym inwestora;

3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, odpro-
wadzania [cieków oraz lokalizacji innych urządzeG 
technicznych wymagają uzyskania warunków tech-
nicznych od zarządcy sieci;

4) ustala się zakaz realizacji infrastruktury tech-
nicznej w pasie drogowym autostrady, odstępstwo 
od tej zasady jest morliwe jedynie po  uzgodnie-
niu z zarządcą autostrady; dopuszcza się realizację 
przej[ć poprzecznych bez morliwo[ci wstrzymania 
ruchu podczas ich realizacji;

5) podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
będą stanowić projekty branrowe.

§24. 1. Dostawa wody z istniejącej i projektowa-
nej sieci wodociągowej na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci, z uwzględnieniem bezpie-
czeGstwa przeciwporarowego, oraz w oparciu o 
przepisy odrębne.

§25. W zakresie odprowadzania [cieków przemy-
sEowych i bytowych ustala się:

1) odprowadzanie [cieków przemysEowych wy-
tworzonych w procesie obsEugi produkcji oraz [cie-
ków bytowych do oczyszczalni [cieków, poprzez 
projektowaną sieć kanalizacji na warunkach okre[lo-
nych przez wEa[ciciela sieci oraz w oparciu o prze-
pisy odrębne;

2) zakaz odprowadzenia [cieków przemysEowych 
o przekroczonych normach zanieczyszczeG do ze-
wnętrznego systemu kanalizacji bez ich podczysz-
czenia w indywidualnych podczyszczalniach [cie-
ków;

3) dopuszcza się realizację przyzakEadowych 
oczyszczalni [cieków;

4) do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza 
się odprowadzanie [cieków do szczelnych atesto-
wanych zbiorników bezodpEywowych, z wywozem 
tych [cieków do oczyszczalni przez koncesjonowa-
nych przewopników.

§26. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala się:

1) wody opadowe i roztopowe z poEaci dacho-
wych oraz terenów nieutwardzonych posesji nalery 
zagospodarować we wEasnym zakresie bez naru-
szania interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) [cieki w postaci wód opadowych i roztopo-
wych z utwardzonych, szczelnych nawierzchni te-
renów dróg, placów i parkingów nalery kierować do 
urządzeG podczyszczających, i dalej do odbiorników 
wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

3) docelowo odprowadzanie [cieków, o których 
mowa w pkt 1 i 2 do kanalizacji deszczowej, na 
warunkach okre[lonych przez wEa[ciciela sieci, oraz 
w oparciu o przepisy odrębne.

§27. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny 
ustala się zasilanie z projektowanych gazociągów.

2. PrzyEączanie odbiorców do sieci gazowej odby-
wać się będzie na zasadach zawartych w obowią-
zującym Prawie Energetycznym po kardorazowym 
uzgodnieniu z dostawcą gazu, i będzie zaleraEo od 
warunków technicznych i ekonomicznych uzasad-
niających rozbudowę sieci gazowej.

§28. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cie-
pEo:

1) nakazuje się stosowanie urządzeG grzewczych 
charakteryzujących się wysokim stopniem sprawno-
[ci i niskim stopniem emisji zanieczyszczeG;

2) realizacja lokalnych pródeE ciepEa na paliwo ga-
zowe, pEynne lub paliwa staEe oraz z wykorzysta-
niem energii elektrycznej i odnawialnych pródeE cie-
pEa do celów grzewczych.

§29. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:

1) zasilanie obszaru w energię elektryczną nastę-
pować będzie z istniejącej i nowoprojektowanej sie-
ci energetycznej, która będzie rozbudowywana do 
występującego zapotrzebowania na energię;

2) dopuszcza się budowę stacji transformatoro-
wych i sieci zasilających [redniego napięcia oraz 
niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych 
potrzeb, i zgodnie z warunkami wydanymi przez 
przedsiębiorstwo energetyczne;

3) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej linii 
elektroenergetycznej [redniego napięcia SN 15 kV 
z nowoprojektowanymi obiektami, dopuszcza się 
przebudowę sieci, po uzgodnieniu z wEa[ciwym ge-
storem sieci;

4) szczegóEowy sposób i zakres rozbudowy sieci 
okre[li zakEad energetyczny na etapie realizacji po-
szczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

§ 30. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 
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obowiązek gromadzenia odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych powstaEych w procesach technolo-
gicznych w wydzielonych i odpowiednio zabezpie-
czonych miejscach, w sposób zgodny z planem go-
spodarki odpadami gminy i przepisami odrębnymi, 
oraz z uwzględnieniem segregacji odpadów.

2. Odpady nalery w pierwszej kolejno[ci podda-
wać odzyskowi, a jereli z przyczyn technologicz-
nych jest on niemorliwy lub nie jest uzasadniony 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
odpady te nalery unieszkodliwiać w sposób zgodny 
z wymaganiami ochrony [rodowiska oraz gminnym 
planem gospodarki odpadami.

§31. Dla prowadzonej dziaEalno[ci produkcyjnej, 
skEadowej i magazynowej ustala się zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych i placów 
manewrowych w ramach wEasnej posesji, wynika-
jących z rzeczywistych potrzeb, które zostaną okre-
[lone na etapie sporządzania projektu budowlanego, 
jednak w liczbie nie mniejszej nir 1 stanowisko par-
kingowe na kardych 5 zatrudnionych.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów

§32. 1. Dla terenu objętego planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji postanowieG niniejszej 
uchwaEy dopuszcza się dotychczasowy sposób ich 
urytkowania i zagospodarowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§33. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o no-
wych funkcjach, wyznaczonych w planach, ustala 
się 10 % stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§34. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Duszniki.

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

Przewodniczący Rady
(-) Gracjan Skórnicki
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Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 18.11.2009 r. 
do 8.12.2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi 
byEy przyjmowane do dnia 22.12.2009 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym, Rada Gminy Duszniki nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 w/w ustawy.

§1. 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 zm.) Rada 
Gminy Duszniki okre[la następujący sposób realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
nalerących do zadaG wEasnych gminy, oraz zasady 
ich finansowania.

§2. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie in-
westycji nalerących do zadaG wEasnych gminy:

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w 
tym Prawo zamówieG publicznych,

2) w oparciu o inne przepisy branrowe, np. prawo 
energetyczne.

3) terminy realizacji poszczególnych zadaG ｠ eta-
powane,

4) pozostaEe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej w granicach planu, nie nalerące do za-
daG wEasnych gminy, będą finansowane ze [rodków 
wEasnych inwestorów, na zasadach okre[lonych 
przepisami odrębnymi.

2. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obo-
wiązującymi przepisami i normami.

3. Realizację sieci uzbrojenia technicznego w za-
kresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej i gazowej będą prowadzić wEa[ciwe przed-
siębiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrębnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z planem gospodarki od-
padami, na podstawie przepisów odrębnych oraz 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji more ulec mody-
fikacji wraz z dokonującym się postępem technicz-
no-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania 
najlepszej dostępnej techniki.

§3. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nalerącej do zadaG wEasnych 
gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 z pópn. zm.).

2. Morliwe zasady finansowania zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych:

1) z budretu gminy zgodnie z uchwaEą budretową,
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) z kredytów i poryczek bankowych,
e) z udziaEu inwestorów zewnętrznych na podsta-

wie odrębnych porozumieG,
f) innych [rodków zewnętrznych.
3. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 

paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa reali-
zowane będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pópn. 
zm.) i nie będą obciąraEy budretu gminy.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr LIV/392/10

Rady Gminy Duszniki
dnia 26 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SĘDZINKU DLA DZIADEK OZNACZONYCH NR EWID. 470/3, 

471/3, 472/3, 499/2, 504/2, 505/2

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr LIV/392/10

Rady Gminy Duszniki
dnia 26 stycznia 2010 r.

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

FINANSOWANIA


