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§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Powyrsze zadania realizowane będą z [rodków 
krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pochodzić 
będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu paG-
stwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek, kre-
dytów, [rodków instytucji pozabudretowych. 

2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

a. wydatki z budretu gminy;
b. wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i poryczek z funduszy celowych,
- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 
sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[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, 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 i Nr 116, poz. 1203, 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 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 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 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Dubowo 
uchwala, co następuje:

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w miejscowo[ci Imielenko 
dla dziaEek nr ewid. 116/10 i 119 gm. Dubowo, 
po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dubowo (UchwaEa Nr XXXVIII/273/02 Rady 
Gminy Dubowo z dnia 9 lipca 2002 r.), zwany dalej 
ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje dziaEki nr ewid. 116/10 i 119, 
w Imielenku gm. Dubowo. Granice obszaru objętego 
planem przedstawiono na rysunku planu, stanowią-

cym zaEącznik do niniejszej uchwaEy.
3. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowo[ci 
Imielenko dla dziaEek nr ewid. 116/10 i 119 gm. Du-
bowoｦ w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dubowo, stanowiącym zaEącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Dubowo o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Dubowo o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to 

powierzchnię zabudowy wszystkich budynków zlo-
kalizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, z wyEączeniem: schodów, ramp, ta-
rasów i powierzchni utwardzonych;

2) szyldzie ｠ rozumie się przez to oznaczenie jed-
nostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib 
lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

3) terenie ｠ rozumie się przez to powierzchnię o 
okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi;

4) urządzeniu reklamowym ｠ rozumie się przez 
to wszelkie urządzenia będące no[nikami informacji 
lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamo-
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cowaniami.

RozdziaE 2
Ustalenia szczegóEowe

§3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie te-
renów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu,

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony symbolem MN;

2) teren infrastruktury technicznej oznaczony 
symbolem IT;

3) teren komunikacji - droga wewnętrzna, ozna-
czony symbolem: KDW.

§4. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji:
a) wiatraków elektrycznych,
b) wolno stojących urządzeG reklamowych oraz 

sEupów reklamowych,
c) urządzeG reklamowych i szyldów w sposób 

przesEaniający elementy i detale architektoniczne,
d) na terenie IT lokalizacji ogrodzeG,
e) ogrodzeG o przęsEach z typowych elementów 

prefabrykowanych i relbetowych od strony dróg 
wewnętrznych i przestrzeni publicznych;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) ogrodzeG arurowych lub w formie rywopEotów 

o wysoko[ci nie większej nir 1.5m,
c) urządzeG reklamowych i szyldów o powierzchni 

reklamy nie większej nir 1,0 m2.

§5. 1. W zakresie okre[lenia zasad ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:
a) ochronę zieleni naturalnej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi oraz dopuszczenie nowych nasadzeG, o 
ile nie są sprzeczne z innymi ustaleniami planu, a 
takre zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia fragmentów terenów,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze lub potencjalnie oddziaEywać na [rodowisko, 
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem 
dopuszczonych pozostaEymi ustaleniami planu,

c) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg materiaEami 
pylącymi, w szczególno[ci rurlem,

d) zakaz zanieczyszczania [rodowiska gruntowo 
｠ wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych;

e) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi,

f) w przypadku zanieczyszczenie gleby lub ziemi 
rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek 
gromadzenia segregowanych odpadów w wyzna-
czonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze 
zagospodarowanie zgodnie z planem gospodarki od-

padami dla gminy Dubowo i przepisami odrębnymi,
h) odprowadzanie [cieków bytowych do kanaliza-

cji sanitarnej, z dopuszczeniem do czasu realizacji 
systemu kanalizacyjnego, gromadzenia [cieków w 
szczelnych zbiornikach bezodpEywowych, z których 
[cieki wyworone będą przez koncesjonowanego 
przewopnika do oczyszczalni [cieków,

i) zakaz lokalizowania przydomowych oczyszczal-
ni [cieków,

j) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych w obrębie terenu, z powierzchni utwardzo-
nych odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej 
po uprzednim podczyszczeniu w separatorach, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

k) pobór wody do celów bytowo ｠ gospodarczych 
z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem korzystania 
z istniejących w chwili uchwalenia niniejszego pla-
nu indywidualnych ujęć wody, a do czasu realizacji 
systemu wodociągowego budowy nowych, indywi-
dualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

l) stosowanie indywidualnych systemów grzew-
czych z zastosowaniem kotEów posiadających atest 
bezpieczeGstwa ekologicznego zasilanych energią 
elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opa-
Eowy lekki oraz paliwa staEe charakteryzujące się ni-
skimi wskapnikami emisji albo alternatywne pródEa 
energii;

2) dopuszcza się realizację kondygnacji podziem-
nych, pod warunkiem, re ich budowa nie doprowa-
dzi do destabilizacji stosunków wodnych lub nieko-
rzystnego oddziaEywania na stateczno[ć gruntów.

2. W zakresie ksztaEtowania komfortu akustycz-
nego w [rodowisku ustala się nakaz dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów haEasu na terenach pod-
legających ochronie akustycznej, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi, tj.: dla terenów MN ｠ jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się podczas prac ziemnych przy realizacji in-
westycji związanych z zabudowaniem i zagospo-
darowaniem przedmiotowego terenu, obowiązek 
prowadzenia badaG archeologicznych. Inwestor wi-
nien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne 
przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się na 
terenie infrastruktury technicznej IT zapewnienie 
ogólnego dostępu, z uwzględnieniem przepisów od-
rębnych.

§8. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenu MN:

1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy wolno stojącej, zgodnie z 

liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
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b) lokalizację jednego budynku mieszkalnego na 
dziaEce budowlanej,

c) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych,
d) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej w powierzchni dziaEki budowlanej w wielko[ci 
65%,

f) wysoko[ć budynku mieszkalnego - 2 kondygna-
cje naziemne w tym poddasze urytkowe, tj. do 9,0 
m,

g) wysoko[ć wolno stojącego budynku gararowe-
go do 4,5 m,

h) geometria dachu - dach stromy o kącie nachyle-
nia poEaci dachowych od 10o do 45o dla wszystkich 
budynków,

i) w przypadku podziaEów dziaEek:
- powierzchnię dziaEki nie mniejszą nir 1500 m2,
- front dziaEki budowlanej nie mniejszy nir 25,0 m, 

przy czym zasady podziaEu dziaEki budowlanej nie 
dotyczą dziaEek przeznaczonych pod infrastrukturę 
techniczną,

j) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z 
§14 ust. 1 pkt 6),

k) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,
l) dostęp do terenu z drogi wewnętrznej KDW;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację jednego wolno stojącego budynku 

gararowego,
b) lokalizację usEug w budynku mieszkalnym zgod-

nie przepisami odrębnymi, których wprowadzenie 
na teren zabudowy jednorodzinnej MN nie spowo-
duje przekroczenia dopuszczalnych poziomów haEa-
su jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

c) realizację kondygnacji podziemnych z zastrze-
reniem §.5, ust. 1 pkt 2),

d) inny podziaE na dziaEki budowlane nir przedsta-
wiony na rysunku planu przy zachowaniu zasad po-
dziaEu okre[lonych w pkt 1) i),

e) wydzielenie nowych dziaEek pod infrastrukturę 
techniczną.

§9. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenu IT:

1) ustala się:
a) lokalizacje podziemnej infrastruktury technicz-

nej,
b) zakaz lokalizowania budynków,
c) zakaz lokalizowania nasadzeG drzew i krzewów,
d) maksymalną powierzchnię zabudowy - 0% po-

wierzchni terenu,
e) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej w powierzchni terenu w wielko[ci 70%,
2) dopuszcza się:
a) lokalizację chodników i [cierek rowerowych, w 

tym w formie ciągów pieszo-rowerowych, uwzględ-
niając przepisy odrębne,

b) wtórne podziaEy dziaEek.

§10. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenu KDW ustala się:

1) sytuowanie elementów infrastruktury transpor-
towej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizowania obiektów innych nir zwią-
zane z drogami.

§11. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych ustala się: dla obszaru 
planu będącego w zasięgu zbiornika czwartorzędo-
wych wód podziemnych ｧKopalna Dolina Wielkopol-
ska nr 144ｦ, dla którego ustalono obszar wysokiej 
ochrony (OWO) ochronę zgodnie z paragrafem 5 
ust. 1.

§12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym terenów wyEączonych z zabudowy 
ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu tere-
nów wymagaG i ograniczeG technicznych wynikają-
cych z przebiegu istniejących i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej.

§13. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym terenów wyEączonych z zabudowy 
ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu tere-
nów wymagaG i ograniczeG technicznych wynikają-
cych z przebiegu istniejących i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej.

§14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną w zakresie ruchu sa-
mochodowego dla terenów z przylegEych dróg we-
wnętrznych;

2) klasyfikacja dróg:
- KDW ｠ droga wewnętrzna;
3) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających:
- KDW ｠ 10m;
4) lokalizowanie na zakoGczeniu nieprzelotowej 

drogi placu do zawracania;
5) zachowanie istniejącej infrastruktury transpor-

towej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebu-
dowy zgodnie z ustaleniami planu;

6) na dziaEce zajmowanej przez obiekt budowlany, 
dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi 
parkingowe dla samochodów osobowych, w Eącznej 
liczbie nie mniejszej nir:

a) 1.5 stanowiska postojowego na kardy lokal 
mieszkalny w budynku w zabudowie jednorodzin-
nej,

b) w przypadku zlokalizowania usEug na terenie 
MN, nalery wyznaczyć dodatkowe co najmniej 1 
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miejsce postojowe;
7) sytuowanie dodatkowych elementów infra-

struktury transportowej zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) lokalizację i rozbudowę sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w szczególno[ci sieci: wodocią-
gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-
nej, ciepEowniczej, telekomunikacyjnej;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w przypadku lokalizacji wolno stojącej maEoga-
barytowej stacji transformatorowej minimalną po-
wierzchnię dziaEki budowlanej w wielko[ci 50 m2;

5) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-
gowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną ｠ siecią 
[redniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do po-
trzeb;

7) utrzymanie peEnej drorno[ci istniejących urzą-
dzeG melioracyjnych: wEa[ciciel nieruchomo[ci poEo-
ronej na terenie zmeliorowanym zobowiązany jest, 
w przypadku uszkodzenia urządzeG drenarskich, do 
powiadomienia o tym fakcie wEa[ciwej spóEki wod-
nej oraz ich naprawy.

§15. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

RozdziaE 3
Przepisy koGcowe

§16. Dla terenu objętego planem ustala się 8% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z pópniejszymi zmianami.

§17. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Dubowo.

§18. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jan Grabowski
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Brak uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowo[ci Imie-

lenko dla dziaEek nr ewid. 116/10 i 119 gm. Dubowo 
wniesionych w terminie od 24 maja 2010 do 15 
lipca 2010.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXVIII/446/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 29 wrze[nia 2010 r.
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Brak uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w miejscowości Imielenko dla działek nr ewid. 116/10 
i 119 gm. Łubowo wniesionych w terminie od 24 maja 
2010 do 15 lipca 2010. 

Zalacznik2.doc 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Gminy Dubowo okre[la sposób realizacji infrastruk-
tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
terenu nieuzbrojonego w podstawowe sieci infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

9. Plan zakEada budowę dróg wewnętrznych, któ-
re nie obciąra budretu gminy ze względu na ko-
nieczno[ć ich budowy oraz utrzymania. 

10. Gmina na przedmiotowym terenie nie posia-
da gruntów. Największą inwestycją gminy będzie 
wykup gruntów pod pas infrastruktury technicznej /
teren IT/. Na pozostaEym obszarze planu przewiduje 
się udziaE innych nir gmina inwestorów w finanso-
waniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej. Wewnętrzny ukEad drogowy z uwagi na prywat-
ny charakter będzie zaopatrzony w przyEącza, które 

lerą w gestii inwestorów.
11. Realizowane więc będzie uzbrojenie terenu 

zgodnie z przepisami prawa materialnego i finanso-
wego w tym zakresie.

12. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. usta-
wą prawo budowlane, samorządzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i o ochronie [rodowiska.

13. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
uzbrojenia terenu nie będą wymagaEy zabezpiecze-
nia [rodków finansowych w budrecie gminy po-
chodzących z dochodów wEasnych gminy i innych 
pródeE.

14. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG 
okre[lonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Gminy Dubowo.

15. W przypadku zadaG publicznych wyEonienie 
wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na za-
sadach okre[lonych w ustawie - Prawo zamówieG 
publicznych.

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

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXVIII/446/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 29 wrze[nia 2010 r.
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§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Powyrsze zadania realizowane będą z [rodków 
krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pochodzić 
będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu paG-
stwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek, kre-
dytów, [rodków instytucji pozabudretowych. 

2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

c. wydatki z budretu gminy;
d. wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i poryczek z funduszy celowych,
- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 
sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[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, 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 i Nr 116, poz. 1203, 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 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 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 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Dubowo 
uchwala, co następuje:

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy usEugo-
wej w FaEkowie dla dziaEek nr ewid. 165/1, 165/3, 
165/5 i 165/6, po stwierdzeniu zgodno[ci ze stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Dubowo (UchwaEa Nr 
XXXVIII/273/02 Rady Gminy Dubowo z dnia 9 lipca 
2002 r.), zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje dziaEki nr ewid. 165/1, 165/3, 
165/5 i 165/6 w FaEkowie gm. Dubowo. Granice 
obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku 
planu, stanowiącym zaEącznik do niniejszej uchwa-
Ey.

3. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabu-
dowy usEugowej w FaEkowie dla dziaEek nr ewid. 
165/1, 165/3, 165/5 i 165/6ｦ w skali 1:1000, wraz 
z wyrysem ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dubowo, 
stanowiącym zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Dubowo o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Dubowo o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
budynku od linii rozgraniczającej tereny o rórnym 
przeznaczeniu;

2) powierzchni zabudowy ｠ rozumie się przez to 
powierzchnię zabudowy wszystkich budynków zlo-
kalizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, z wyEączeniem: schodów, ramp, ta-
rasów i powierzchni utwardzonych;

3) szyldzie ｠ rozumie się przez to oznaczenie jed-
nostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib 
lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

4) tablicy informacyjnej ｠ rozumie się przez to ele-
ment systemu informacji miejskiej, informacji tury-
stycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

5) terenie ｠ rozumie się przez to powierzchnię o 
okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi;
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UCHWADA NR XXXVIII/447/2010 RADY GMINY DUBOWO

 z dnia 29 wrze[nia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usEugowej w FaEkowie 
dziaEka nr ewid. 165/1, 165/3, 165/5 i 165/6


