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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz.717ze zmianami) Rada Gminy w Du-
bowie uchwala, co następuje:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w miejscowo[ci Imielenko dziaEki nr 116/7 i 116/8, 
zwany dalej planem.

ROZDZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

§1.1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 1,92 
ha, którego granice naniesiono na rysunku, będą-
cym zaEącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy.

2. Przedmiotem planu są ustalenia dla terenów  
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Ustalenia niniejszego planu są zgodne z zapi-
sami Studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Dubowo (UchwaEa 
Nr XXXVIII/273/02 Rady Gminy Dubowo z dnia 9 
lipca 2002r. ze zmianami).

§2.1. Plan skEada się z ustaleG ｠ stanowiących 
tre[ć niniejszej uchwaEy wraz z następującymi inte-
gralnymi jej czę[ciami:

1) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego 
zaEącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu planu, stanowiącego zaEącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy i 
zasadach ich finansowania, stanowiącego zaEącznik 
nr 3.

2. OryginaE rysunku planu wykonano na mapie sy-
tuacyjno-wysoko[ciowej w skali 1:1000.

§3.1. 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 Dubowo,

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000 pt.: 

ｧMiejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w miejscowo[ci Imielenko dziaEki nr 116/7 i 116/8ｦ, 
stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy,

4) obszarze, jednostce planu - nalery przez to ro-
zumieć teren o okre[lonym rodzaju przeznaczenia 
podstawowego, wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i symbolem literowym,

5) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
nieruchomo[ć gruntową lub dziaEkę gruntu, której 
wielko[ć, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposarenie w urządzenia infra-
struktury technicznej speEniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych, wynikających z przepisów 
prawa i aktów prawa miejscowego,

6) poziomie terenu - nalery przez to rozumieć po-
ziom projektowanego lub urządzonego terenu  przed 
wej[ciem gEównym do budynku, nie będącym wej-
[ciem wyEącznie do pomieszczeG gospodarczych 
lub technicznych.
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UCHWADA NR XXXIV/400/2010 RADY GMINY DUBOWO

 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w miejscowo[ci Imielenko dziaEki nr 116/7 i 116/8

czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, groma-
dzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpEywo-
wych - wywóz nieczysto[ci pEynnych do oczysz-
czalni [cieków. Odprowadzenie wód opadowych z 
terenów utwardzonych oraz powierzchni dachów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
gospodarki wodnej; docelowo do sieci kanalizacji 
deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu. W 
obszarze objętym planem ustala się wyposarenie 
terenu w odpowiednio przygotowane miejsca do 
tymczasowego gromadzenia odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ponadto jereli wzro[nie 
zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji trans-

formatorowej lub przyEącza energetycznego lery w 
gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z pópn. zm.).

§4.1. W związku z uchwaleniem przedmiotowego 
planu gmina uzyska wypEyw do budretu gminy z 
tytuEu podatków od nieruchomo[ci.

2. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery do 
zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu objętego 
planem jest zapewniony z istniejącej drogi publicz-
nej oraz z projektowanych dróg wewnętrznych.
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7) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę rzutów powierzchni wszystkich budyn-
ków  na danej dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
kondygnacji przyziemnej;

8) drodze publicznej - nalery przez to rozumieć 
drogę publiczną w rozumieniu przepisów szczegól-
nych,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć,  
w jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgra-
niczającej terenu. qaden z elementów elewacji nie 
more przekroczyć tej linii zabudowy o więcej nir: 
okapy i gzymsy ｠ 0,5m; balkony, galerie, loggie, 
wykusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy ｠ 
1,3m; werandy, tarasy ｠ 3,0m,

10) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które winno prze-
warać na obszarze wyznaczonym w obrębie linii 
rozgraniczających i okre[lone symbolem literowym,

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupeEnia 
przeznaczenie podstawowe i more być dopuszczo-
ne pod warunkiem speEnienia wymagaG wynikają-
cych  z przepisów szczególnych i ustaleG planu,

12) dachu pEaskim - nalery przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia poEaci dachowej do 20o,

13) dachu stromym - nalery przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia poEaci dachowej powyrej 
20o,

14) reklamie wolnostojącej - nalery przez to ro-
zumieć reklamę nie związaną z obiektem kubaturo-
wym,

15) tablicy informacyjnej - nalery przez to rozu-
mieć elementy systemu informacji, w tym tablice 
informujące o nr budynku oraz tablice z ogEoszenia-
mi i szyldy,

16) przepisach szczególnych - nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi,

17) istniejącym zagospodarowaniu - nalery przez 
to rozumieć stan istniejący w dniu wej[cia w ry-
cie przedmiotowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

2. Oznaczenia graficzne obowiązujące na rysunku 
planu:

1) granica uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 

zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów 

kubaturowych,
4) oznaczenie funkcji terenu symbolem i odpo-

wiednią kolorystyką,

3.  Oznaczenia graficzne przyjęte na rysunku pla-
nu o charakterze informacyjnym:

1) oznaczenie stycznego do planu pasa drogowe-
go o symbolu 1KDZ, stanowiącego powiatową dro-
gę publiczną,

2) linie podziaEu wewnętrznego

ROZDZIAD II
PRZEPISY SZCZEGÓDOWE

§4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1MN:

1)  przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne ｠ usEugi typu 
poradnictwo prawne, medyczne, krawiectwo itp. 
mieszczące się w budynku mieszkalnym, zajmujące 
max. 30% powierzchni urytkowej; zabudowa uzu-
peEniająca funkcję podstawową, w tym: budynki go-
spodarczo ｠ gararowe, miejsca postojowe, urządze-
nia infrastruktury technicznej, tablice informacyjne,

3)  zakazuje się lokalizacji obiektów innych nir wy-
mienione w punkcie ust.1 pkt 1 i 2.

2. Ustala się tereny drogi wewnętrznej ｠ dojazdo-
wej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW.

3. Ustala się teren drogi powiatowej klasy gEównej 
- oznaczony na rysunku planu symbolem 2kdz, sta-
nowiący poszerzenie istniejącej stycznie do granic 
planu drogi zbiorczej o symbolu 1KDZ.

4. Ustala się teren pasów technicznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1IT i 2IT:

1)  przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruk-
tury technicznej;

2) dopuszczenie lokalizacji chodników i [cierek 
rowerowych, w tym w formie ciągów pieszo-rowe-
rowych,

3)zakazuje się lokalizacji obiektów innych nir wy-
mienione w punkcie ust. 4 pkt. 1 i 2.

§5. Wprowadza się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) zabudowę ksztaEtować harmonijnie w stosunku 
do istniejącego krajobrazu,

2) ksztaEtowanie zabudowy, maEej architektury 
oraz nawierzchni stosować w nawiązaniu do lokal-
nych wzorców i przy zastosowaniu tradycyjnych 
materiaEów,

3) na terenach 1IT i 2IT:
a) zakaz lokalizacji ogrodzeG,
b) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci in-

frastruktury technicznej.

§6. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zagospodarowanie czę[ci biologicznie czynnej 
dziaEki dla terenów MN, wykonać poprzez nasadze-
nia rodzimymi gatunkami ro[lin, charakterystyczny-
mi dla danego siedliska przyrodniczego; nalery za-
dbać o jak największą rórnorodno[ć gatunkową i 
wEa[ciwą kompozycję zieleni, 

2) zakazuje się przekraczania wskapników inten-
sywno[ci zabudowy okre[lonych w §9,
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3) zakazuje się wykonywania prac ziemnych znie-
ksztaEcających powierzchnię ziemi i zakEócających 
naturalny ukEad cieków,

4) nakazuje się zebranie warstwy gleby z wykopu, 
skEadowania jej na etapie budowy i następnie wy-
korzystania jej na terenach czynnych biologicznie,

5) zakazuje się odprowadzania [cieków bytowych 
do gruntu lub istniejących cieków wodnych,

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych nalery dokonać w granicach wEasnej dziaEki, 
poprzez rozprowadzenie zebranej wody na tereny 
zielone biologicznie czynne, bez naruszania interesu 
osób trzecich,

7) zaopatrzenie w ciepEo ｠ nalery stosować pa-
liwa charakteryzujące się najnirszymi wskapnikami 
emisyjnymi, takie jak: paliwa pEynne, gazowe i sta-
Ee (np. biomasa i drewno) lub alternatywne pródEa 
energii,

8) nakazuje się selektywne gromadzenie odpadów 
w miejscach ich powstawania w specjalnie do tego 
celu przystosowanych pojemnikach, usytuowanych 
w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i dal-
sze ich zagospodarowanie,  zgodnie z  gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi,

9) zakazuje się przekraczania dopuszczalnych 
poziomów haEasu na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, okre[lonych w  przepisach 
odrębnych, 

10) plan znajduje się w obszarze o znacznych za-
sobach wód podziemnych w obrębie piętra czwar-
torzędowego, w obszarze wysokiej ochrony (OWO) 
｠ ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich 
[rodków technicznych, zabezpieczających wody 
podziemne przed zanieczyszczeniem, zgodnie z 
przepisami szczególnymi,

11) sposób posadowienia i podpiwniczenia bu-
dynku winien uwzględniać istniejące warunki grun-
towo-wodne,

12) nie nalery dopuszczać do zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych, przez niewEa[ciwe gromadzenie od-
padów i odprowadzanie [cieków,

13) wszelkie oddziaEywania związane z prowa-
dzoną dziaEalno[cią usEugową nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem  
do którego inwestor posiada tytuE prawny,

14) na terenach infrastruktury technicznej ｠ 1IT 
i 2IT:

a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenu, z zastrzere-
niem §12

b) zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych 
podczas robót budowlanych na terenie inwestora, 
bądp ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

1. Teren objęty planem znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej licznych zewidencjono-

wanych stanowisk archeologicznych, będących pod 
ochroną konserwatorską.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realiza-
cji inwestycji związanych z zabudowaniem i zago-
spodarowaniem przedmiotowego terenu, ustala się 
obowiązek  prowadzenia badaG archeologicznych; 
inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania 
archeologiczne  przed otrzymaniem pozwolenia na 
budowę.

§8. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1. Zakazuje się lokalizowania wolnostojących ta-
blic informacyjnych oraz szyldów o powierzchni re-
klamowej powyrej 1m2.

§9. Ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskapniki intensywno[ci zabudowy:

1. Maksymalna powierzchnia zabudowy dla tere-
nów:

1)  dla terenu 1MN 20% powierzchni caEkowitej 
dziaEki,  w tym maksymalna powierzchnia zabudowy 
budynków gospodarczo ｠ gararowych ｠ 60,0m2.

2. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
1)  65% powierzchni dziaEki ｠ dla terenu 1MN
2)  10 % powierzchni dziaEki ｠ dla terenów 1IT i 

2IT.

3. Maksymalna wysoko[ć dla: 
1) budynków mieszkalnych ｠ do dwóch kondy-

gnacji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe, nie 
wyrej   nir 9,0 m do kalenicy dachu; mierzonych od 
poziomu terenu przy wej[ciu do tego obiektu,

2) budynków gospodarczo ｠ gararowych ｠ 1 kon-
dygnacja z dachem pEaskim, nie wyrej nir 4,0m od 
poziomu terenu do okapu dachu,

4. Zabudowę realizować w formie zabudowy wol-
nostojącej.

5. Zakazuje się lokalizacji więcej nir jednego bu-
dynku mieszkalnego na dziaEce budowlanej.

6. Budynki mieszkalne realizować z dachami dwu 
lub wielospadowymi o pochyleniu poEaci dachowej  
od 35o - 45o.

7. Zabudowę realizować zgodnie z ustaleniami 
przyjętymi na rysunku planu.

§10. Nie okre[la się granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów od-
rębnych, z uwagi na nie występowanie takich obiek-
tów na obszarze objętym planem. 
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§11. Ustala się szczegóEowe zasady i warunki 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym:

1. Pokazane graficznie na rysunku planu podziaEy 
geodezyjne, mają charakter orientacyjny,

2. Dopuszcza się inny podziaE nir na rysunku planu 
przy zachowaniu następujących zasad:

1) powierzchnia dziaEki nie more być mniejsza nir 
1500 m2,

2) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki ｠ 45,0m,
3) maksymalna szeroko[ć frontu dziaEki ｠ 70,0m,
4) dostępno[ci do infrastruktury technicznej, w 

tym do komunikacji zewnętrznej,
5) nie naruszania praw osób trzecich,
3. Plan nie uruchamia procedury podziaEu i scala-

nia gruntu.

§12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się zakaz lokalizacji budynków oraz  
nasadzeG drzew i krzewów na terenach 1IT i 2IT.

§13. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1. Komunikacja
1)  obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-

nem stanowi:
a)  istniejąca, stycznie do obszaru objętego pla-

nem, droga powiatowa, klasy zbiorczej, oznaczona 
informacyjnie na rysunku planu symbolem 1KDZ,

b)   projektowana droga zbiorcza, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 2kdz, stanowiąca posze-
rzenie istniejącej stycznie do obszaru objętego pla-
nem drogi powiatowej klasy zbiorczej ｠ 1KDZ,

c) projektowana droga wewnętrzna - dojazdowa, 
pieszo ｠ jezdna, szeroko[ci 10,0m, oznaczona 

na rysunku planu symbolem 1KDW, zakoGczona 
placem do zawracania o wymiarach 15,0 x 15,0m,

2)  parkowanie w obszarze dziaEki budowlanej w 
ilo[ci nie mniejszej nir:

a)  2 stanowiska postojowe na 1 mieszkanie,
b) w przypadku zlokalizowania usEug, nalery wy-

znaczyć dodatkowe miejsca parkingowe, proporcjo-
nalnie do prowadzonej usEugi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie terenu z istniejącej sieci wodocią-

gowej, na warunkach podanych przez dysponenta 
sieci.

3. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:
1) odprowadzenie [cieków do istniejącej, zbior-

czej kanalizacji sanitarnej, na warunkach podanych 
przez  dysponenta,

2) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczysz-
czalni [cieków.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych ustala się:
1)  zagospodarowanie wód w granicach wEasnej 

dziaEki, poprzez rozprowadzenie ich na tereny biolo-
gicznie czynne, bez naruszania interesu osób trze-
cich,

2) w razie natrafienia na istniejący drenar przy bu-
dowie obiektów, nalery go ominąć, względnie prze-
budować, na warunkach okre[lonych poprzez jego 
dysponenta.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 1) podEączenie terenu do istniejącej sieci, na wa-

runkach podanych przez jej dysponenta.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się:
1) pobór energii elektrycznej z istniejącego syste-

mu energetycznego na uwarunkowaniach podanych 
przez jej dysponenta,
2) dopuszcza się budowę urządzeG energetycz-

nych, w tym sEupowej stacji transformatorowej, w 
granicy frontowej dziaEki lub w obszarze planu, w 
wypadku zaistnienia takiej potrzeby.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) zaopatrzenie z indywidualnych kotEowni, zloka-

lizowanych w budynku mieszkalnym lub gospodar-
czym, na uwarunkowaniach podanych w §6 pkt 7. 

8. Umiejscowienie infrastruktury technicznej:  
1)  prowadzenie liniowej infrastruktury technicz-

nej ｠ w pasach drogowych lub na terenie pasów 
technicznych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1IT i 2IT,

2) dopuszcza się lokalizowanie, w obszarze niniej-
szego planu, urządzeG infrastruktury technicznej w 
nim nie przewidzianych, a koniecznych, w związku 
z realizacją okre[lonej w planie funkcji, a takre mo-
gących wystąpić w przypadku zaistnienia potrzeb 
dla przestrzeni otaczającej, na warunkach okre[lo-
nych w przepisach szczególnych,

3) realizacja urządzeG infrastruktury technicznej 
winna być zgodna z uwarunkowaniami wynikający-
mi z przepisów odrębnych,

4)  zakazuje się lokalizacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowej oraz wiatraków energetycznych.

§14. Ustala się sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania tere-
nów:

1) na terenach MN - dopuszcza się, lokalizację 
obiektów tymczasowych pod warunkiem, re ich 
funkcja jest związana z technologią realizacji obiek-
tów wEa[ciwych wg zapisów planu,

2) na terenach 1IT i 2IT - ustala się zakaz tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i urytkowa-
nia terenów,

3) dotychczasowe urytkowanie wynikające ze 
stanu istniejącego, do czasu realizacji funkcji wEa-
[ciwej okre[lonej w planie, jest dopuszczalne.
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§15. Ustala się stawkę procentową z tytuEu wzro-
stu warto[ci nieruchomo[ci w wysoko[ci 8% dla te-
renów nie stanowiących wEasno[ci gminy Dubowo.

ROZDZIAD III
PRZEPISY KOFCOWE

§16. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych 
na cele nierolnicze.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dubowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jan Grabowski
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Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 5 lutego 2010r. 
do 1 marca 2010r. Dyskusja publiczna nad rozwią-
zaniami przyjętymi w planie odbyEa się w dniu 1 
marca 2010r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zmian.) uwagi byEy przyjmowane 
do dnia 15 marca 2010r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym Rada Gminy w Dubowie 
nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrze-
nia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 
ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.), Rada 
Gminy w Dubowie, w oparciu o obowiązujące prze-
pisy, w tym:

1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); 

2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze 
zmian.);

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i  odprowadzaniu [cieków 
(Dz. U.  z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmian.);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625  ze  
zmian.);

5) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

6) oraz w oparciu o ustalenia planu, 
rozstrzyga się, co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej - sieć wodociągowa - w niniejszym planie nie 
obciąrają budretu Gminy i nie stanowią zadaG wEa-
snych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o 
samorządzie gminnym.

§2. Plan  dopuszcza korzystanie ze szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych. Inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej - sieć kanalizacyjna - w 
niniejszym planie nie obciąrają budretu Gminy i nie 
stanowią zadaG wEasnych Gminy, zgodnie z art. 7 
ust. 1 w/w ustawy o samorządzie gminnym.

§3. Na terenie objętym planem istnieją urządzenia 
energetyczne. Ponadto jereli wzro[nie zapotrzebo-
wanie na energię, wykonanie stacji transformato-
rowej lub przyEącza energetycznego lery w gestii 
dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006r. nr 89, poz. 625  ze  zmian.).

§4. 1. W związku z uchwaleniem przedmiotowe-
go planu  zachodzi konieczno[ć wykupienia terenów 
pod infrastrukturę techniczną, oznaczoną na rysun-
ku planu symbolami 1IT i 2IT, o powierzchni 832 
m2.  Spowoduje to konieczno[ć poniesienia przez 
Gminę kosztów związanych z wykupem gruntów na 
ten cel w wysoko[ci szacunkowej 8 320zE. Wykup 
more nastąpić po rozpoczęciu realizacji zabudowy 
osiedla. 

2. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery do 
zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu objętego 
planem jest obecnie zapewniony z istniejącej dro-
gi publicznej lokalnej. Wewnętrzny ukEad dróg ma 
pozostać prywatny i nie obciąra budretu gminy w 
zakresie budowy i utrzymania.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXXIV/400/2010

Rady Gminy w Dubowie
z dnia 29 kwietnia 2010r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W 

MIEJSCOWOZCI IMIELENKO, DZIADKI NR EWIDENCYJNY 116/7 I 116/8  W GMINIE DUBOWO

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXIV/400/2010

Rady Gminy w Dubowie
z dnia 29 kwietnia 2010r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOZCI IMIE-
LENKO, DZIADKI NR EWIDENCYJNY 116/7 I 116/8  W GMINIE DUBOWO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA


