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2. korzystanie na prawach równego dostćpu 
z pomieszczeĉ wspólnych, 

3. pomocy pracownika socjalnego, opiekunów-
trenerów i specjalistów w realizacji indywidualnego 
programu usamodzielniania życiowego, 

4. pomocy pracownika socjalnego, opiekunów-
trenerów w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
gospodarowania własnymi zasobami pienićżnymi, 
nabywaniu umiejćtnoċci społecznych, 

5. pomoc odpowiednich specjalistów w realiza-
cji programów terapeutycznych i usamodzielniają-
cych, 

6. pomoc w integracji ze ċrodowiskiem lokal-
nym. 
 
§ 6. 1. W mieszkaniu chronionym może zamieszkiwać 
tylko osoba wymieniona w decyzji administracyjnej, 
o której mowa w § 3. 

2. Przez zawarcie związku małżeĉskiego współ-
małżonek osoby zamieszkującej w mieszkaniu chro-
nionym nie nabywa prawa do korzystania z tego 
mieszkania. 

3. Nie nabywa prawa do zamieszkiwania dziec-
ko osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu 
chronionym 

4. Poza uprawnionymi osobami w mieszkaniu 
chronionym nie mogą przebywać inne osoby na czas 
dłuższy niż okres wizyty towarzyskiej lub rodzinnej 
trwający nie dłużej niż 1 dzieĉ. 

5. Udostćpnienie pomieszczeĉ mieszkania 
chronionego w celach pobytowo-noclegowych oso-
bom nieuprawnionym jest rażącym naruszeniem 
przepisów porządkowych i stanowi podstawć do 
uchylenia decyzji administracyjnej przyznającej pra-
wo do pobytu w mieszkaniu chronionym. 
 
§ 7. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowa-
nia mieszkaĉ chronionych okreċla Regulamin Pobytu 
w Mieszkaniu Chronionym zatwierdzone przez Kie-
rownika ĊDS. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Dąbie. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 
lipca 2011r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 (-) Bronisław Mateja
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UCHWAŁA NR X/49/11 RADY GMINY DOBRZYCA 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, 

w miejscowości Trzebowa dla działki nr 134/5. 

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 zm.) oraz art. 20 ust. 
1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Do-
brzyca uchwala, co nastćpuje:  

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzy-
ca, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/210/06 
Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 października 2006 
r., obejmującą obszar położony w miejscowoċci 
Trzebowa. 

2. Zmiana planu dotyczy działki o nr ewid. 
134/5 i powierzchni 0,0544 ha. 

3. Stwierdza sić zgodnoċć ustaleĉ planu ze 
Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Dobrzyca. 

4. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, 
którego granice okreċla rysunek, zwany dalej ry-

sunkiem planu, zatytułowany: „Zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Trzebowej, dla działki o nr ewid. 134/5” stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Załącznikiem nr 2 do uchwały jest roz-
strzygnićcie sposobu rozpatrzenia uwag do projek-
tu planu. 

6. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest roz-
strzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadaĉ własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania. 
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o których mowa w niniejszej uchwa-
le; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniej-
szą Uchwałć Rady Gminy Dobrzyca; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć 
rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 
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4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar 
objćty planem, w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć czćċć 
obszaru wydzieloną liniami rozgraniczają-
cymi wraz z odpowiednim symbolem; 

6) przepisach odrćbnych - należy przez to ro-
zumieć obowiązujące w trakcie realizacji 
postanowieĉ planu przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linić okreċlającą naj-
mniejszą odległoċć, w jakiej mogą znaleźć 
sić budynki od linii rozgraniczającej drogi; 

8) usługach – należy przez to rozumieć dzia-
łalnoċć usługową i handlową w rozumieniu 
Polskiej Klasyfikacji Działalnoċci; 

9) powierzchni biologicznie czynnej – oznacza 
powierzchnić terenu w rozumieniu Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania.  
 
§ 3. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U/US ustala sić przeznaczenie na cele 
zabudowy usługowej i tereny sportu i rekreacji. 

2. Adaptuje sić w planie istniejącą zabudowć. 
3. Dopuszcza sić remonty, przebudowy 

i rozbudowy istniejącego budynku, zgodnie 
z funkcją okreċloną w pkt. 1. 

4. Dopuszcza sić lokalizacjć obiektów 
i urządzeĉ służących sportowi i rekreacji, w tym 
placu zabaw, obiektów małej architektury, boiska, 
parkingu i innych. 

 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego.  
§ 4. Ustala sić zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych 
i wykonanych z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego.  
 
§ 5.1.Teren objćty planem jest położony 
w obszarze szczególnej ochrony wód powierzch-
niowych – zlewni chronionej - zagospodarowanie 
terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, w szczególnoċci w zakresie 
prowadzenia właċciwej gospodarki wodno – ċcie-
kowej. 

2. Zakazuje sić odprowadzania zanieczysz-
czeĉ, szczególnie substancji biogennych 
i organicznych do gruntu i do wód powierzchnio-
wych. 

3. Masy ziemne, w szczególnoċci wierzchnie, 
najbardziej żyzne warstwy gleby, przemieszczane 
w trakcie prowadzonych prac budowlanych, należy 
w pierwszej kolejnoċci zagospodarować 
w granicach działki, a w sytuacji gdy nie bćdą 
mogły być w ten sposób wykorzystane, wywozić 
w miejsce wskazane przez właċciwą służbć admi-
nistracyjną. 

4. Gromadzenie i zagospodarowywanie od-
padów z posesji musi być prowadzone w sposób 
zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami 
oraz przepisami odrćbnymi, w tym ustawą 
o odpadach, z uwzglćdnieniem segregacji odpa-
dów. 

5. Funkcjonowanie usług na obszarze objć-
tym planem i w jego sąsiedztwie, musi uwzglćd-
niać zachowanie standardów jakoċci klimatu aku-
stycznego w ċrodowisku jak dla terenów mieszka-
niowo-usługowych, okreċlonych w rozporządzeniu 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku. 

 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.  
 
§ 6. W przypadku odnalezienia podczas prowadze-
nia prac ziemnych obiektów archeologicznych, 
należy niezwłocznie powiadomić właċciwe organy 
służby ochrony zabytków, celem okreċlenia wa-
runków dopuszczających do realizacji inwestycji 
w zakresie ochrony archeologicznej. 

 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych.  

 
§ 7. 1. Na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
lokalizacjć obiektów małej architektury, urządzeĉ 
technicznych, parkingu oraz zieleni, pod warun-
kiem nie kolidowania z układem komunikacyjnym 
oraz sieciami infrastruktury technicznej. 

2. Przestrzenie publiczne należy urządzać 
z udziałem zieleni towarzyszącej. 

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-

ności zabudowy.  
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U/US ustala sić: 

1) powierzchnić biologicznie czynną - min. 10 
% powierzchni działki; 

2) powierzchnić zabudowy - max. 50 % po-
wierzchni działki; 

3) wysokoċć zabudowy usługowej do II kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, nie wićcej niż 10,0 m w głównej 
kalenicy; 

4) dopuszcza sić lokalizacjć wolnostojącego 
budynku garażowego; 

5) wysokoċć zabudowy dla garażu I kondy-
gnacja, do 4,5 m w kalenicy; 
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6) dachy dwu,- lub wielospadowe 
o nachyleniu pochyłych połaci dachowych 
od 300 do 450; 

7) dopuszcza sić stosowanie dachów pła-
skich, 

8) pokrycie dachów pochyłych dachówką ce-
ramiczną, cementową lub innym materia-
łem dachówkopodobnym; 

9) stosowanie ogrodzeĉ ażurowych, z zaka-
zem realizacji ogrodzeĉ z prefabrykatów 
żelbetowych; 

10) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych; 

11) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
usytuowaną w odległoċci 6,0 m od linii 
rozgraniczającej z drogą gminną. 

 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych.  
 
§ 9. Nie ustala sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-
nia na obszarze objćtym planem. 

 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym.  

 
§ 10. Ustala sić zakaz wtórnego podziału terenu na 
działki budowlane. 

 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym  

zakaz zabudowy.  
 
§ 11. 1. Wzdłuż napowietrznej linii niskiego napić-
cia 0,4 kV obowiązuje obszar oddziaływania obiek-
tu o szerokoċci 3 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii. 

2. Do czasu skablowania lub przeniesienia li-
nii energetycznej ustala sić zakaz lokalizacji wszel-
kich budynków i budowli takich jak maszty. 

3. Ustala sić zakaz nasadzeĉ wysoką roċlin-
noċcią kolidującą z przebiegiem przewodów ener-
getycznych. 

4. Wszystkie istniejące na obszarze planu 
urządzenia elektroenergetyczne należy wkompo-
nować w projektowane zagospodarowanie przed-
miotowego terenu, zachowując bezpieczne odle-
głoċci, zgodnie z obowiązującymi normami i prze-
pisami. 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej.  
 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić obsłu-
gć komunikacyjną obszaru z istniejącej drogi 
gminnej. 
 

§ 13. Na terenie objćtym planem obowiązują na-
stćpujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktu-
ry technicznej: 

1) ustala sić obowiązek wyposażenia obszaru 
objćtego planem w podstawową sieć infra-
struktury technicznej; 

2) dopuszcza sić możliwoċć realizacji urzą-
dzeĉ technicznych uzbrojenia i obiektów in-
frastruktury technicznej jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenie własnym in-
westora; 

3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w wodć, gaz, energić elektrycz-
ną, odprowadzania ċcieków oraz lokalizacji 
innych urządzeĉ technicznych wymagają 
uzyskania warunków technicznych od za-
rządzającego siecią; 

4) podstawć realizacji uzbrojenia techniczne-
go bćdą stanowić projekty branżowe. 

 
§ 14. 1. Dostawa wody z istniejącej sieci wodocią-
gowej na warunkach okreċlonych przez właċciciela 
sieci, oraz w oparciu o przepisy odrćbne. 

2. Należy uwzglćdnić przeciwpożarowe za-
opatrzenie w wodć. 
 
§ 15. Na terenie objćtym planem obowiązują na-
stćpujące ustalenia w zakresie odprowadzania 
ċcieków komunalnych: 

1) odprowadzanie ċcieków komunalnych do 
oczyszczalni ċcieków, poprzez projektowa-
ną sieć kanalizacji na warunkach okreċlo-
nych przez właċciciela sieci oraz w oparciu 
o przepisy odrćbne, w tym ustawą o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym 
odprowadzaniu ċcieków; 

2) do czasu wybudowania kanalizacji dopusz-
cza sić odprowadzanie ċcieków do szczel-
nych atestowanych zbiorników bezodpły-
wowych, z wywozem tych ċcieków do 
oczyszczalni przez koncesjonowanych 
przewoźników; 

3) po podłączeniu do sieci kanalizacji sanitar-
nej należy zlikwidować bezodpływowe 
zbiorniki na ċcieki. 

 
§ 16. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala sić: 

1) wody opadowe i roztopowe, w tym 
z terenów utwardzonych należy zagospo-
darować we własnym zakresie bez naru-
szania interesu osób trzecich; 

2) dopuszcza sić odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych kanałami otwartymi 
do urządzeĉ podczyszczających, i dalej do 
odbiorników wód deszczowych; 

3) docelowo odprowadzanie wód o których 
mowa w pkt. 1 do kanalizacji deszczowej, 
na warunkach okreċlonych przez właċcicie-
la sieci, oraz w oparciu o przepisy odrćbne. 
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§ 17. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny 
ustala sić zasilanie z gazociągów niskiego i ċred-
niego ciċnienia. 

2. Przyłączanie odbiorców do sieci gazowej 
odbywać sić bćdzie na zasadach zawartych w 
obowiązującym Prawie Energetycznym po każdo-
razowym uzgodnieniu z dostawcą gazu, i bćdzie 
zależało od warunków technicznych i ekonomicz-
nych uzasadniających rozbudowć sieci gazowej. 

3. Dopuszcza sić w czasie realizacji planu 
możliwoċć stawiania stacji redukcyjno-
pomiarowych, i wydzielania terenu dla potrzeb ich 
budowy bez koniecznoċci opracowywania zmian 
planu. 
 
§ 18. Na terenie objćtym planem obowiązują na-
stćpujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w 
ciepło: 

1) nakazuje sić stosowanie urządzeĉ grzew-
czych charakteryzujących sić wysokim 
stopniem sprawnoċci, i niskim stopniem 
emisji zanieczyszczeĉ; 

2) realizacja źródeł ciepła na paliwo gazowe, 
płynne lub paliwa stałe, oraz wykorzysta-
niem energii elektrycznej i odnawialnych 
źródeł ciepła do celów grzewczych. 

 
§ 19. Na terenie objćtym planem obowiązują na-
stćpujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w 
energić elektryczną: 

1) zasilanie w energić elektryczną odbywać 
sić bćdzie z istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej niskiego napićcia; 

2) zezwala sić w trakcie realizacji planu na ca-
łym obszarze opracowania, lokalizacjć za-
daĉ dla realizacji inwestycji celu publiczne-
go, i wydzielanie terenu dla ich potrzeb 
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieru-
chomoċciami, i ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym; 

3) w sytuacji gdy wystąpi zwićkszone zapo-
trzebowanie w zakresie zasilania w energić 
elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci 
nie bćdzie możliwe, dopuszcza sić budowć 
sieci zasilających ċredniego napićcia oraz 
niskiego napićcia odpowiednio do zbilan-
sowanych potrzeb, i zgodnie z warunkami 
wydanymi przez przedsićbiorstwo energe-
tyczne; 

4) okreċlenie ostatecznej rozbudowy sieci bć-
dzie możliwe po okreċleniu zapotrzebowa-
nia na moc; 

5) dopuszcza sić przebudowć sieci elektro-
energetycznej z kolidującym planowanym 
zagospodarowaniem terenu; sposób 
i warunki przebudowy sieci okreċli zakład 
energetyczny; koszty związane z przebu-
dową poniesie podmiot wchodzący 
w kolizjć; 

6) wszystkie istniejące na obszarze planu 
urządzenia elektroenergetyczne należy 
wkomponować w projektowane zagospo-

darowanie przedmiotowego terenu, za-
chowując bezpieczne odległoċci, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami; 

7) sposób i warunki przebudowy sieci elek-
troenergetycznej okreċli zarządca sieci. 

§ 20. 1. W zakresie gospodarki odpadami ustala sić 
obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych 
z posesji w wydzielonych miejscach, w sposób 
zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami 
oraz przepisami odrćbnymi, z uwzglćdnieniem 
segregacji odpadów. 

2. Odpady komunalne z posesji należy 
w pierwszej kolejnoċci poddawać odzyskowi, 
a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on nie-
możliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn eko-
logicznych lub ekonomicznych, to odpady te nale-
ży unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaga-
niami ochrony ċrodowiska oraz gminnym planem 
gospodarki odpadami. 
 
§ 21. Należy zapewnić odpowiednią liczbć miejsc 
parkingowych - min. 2 stanowiska na 100 m2 po-
wierzchni usługowej. 

 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów.  
 
§ 22. 1. Dla terenu objćtego planem nie okreċla sić 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenu. 

2. Do czasu realizacji postanowieĉ niniejszej 
uchwały dopuszcza sić dotychczasowy sposób ich 
użytkowania i zagospodarowania. 

 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym.  
 
§ 23. 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 nowych funkcjach, wyznaczonych w planie, usta-
la sić 1 % stawkć służącą naliczaniu opłaty z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci. 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 24. Traci moc uchwała nr XXXVII/210/06 Rady 
Gminy Dobrzyca z dnia 23 października 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, na 
obszarze i w zakresie objćtym niniejszym planem. 
 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Dobrzyca. 
 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 

 Przewodniczący Rady  
(-) Witalis Półrolniczak 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 263 – 25040 – Poz. 4164 
 

 
 

 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/49/11 
Rady Gminy Dobrzyca 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/49/11 
Rady Gminy Dobrzyca 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYCA, W MIEJSCOWOĊCI TRZEBOWA DLA 

DZIAŁKI NR 134/5. 

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony 
do publicznego wglądu w terminie od 1.04.2011 r. 
do 21.04.2011 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi 
były przyjmowane do dnia 5.05.2011 r. 

W ustawowym terminie, nie wniesiono żad-
nych uwag, w związku z czym, Rada Gminy Do-
brzyca nie podejmuje rozstrzygnićcia o sposobie 
rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa 
w art. 20 ust. 1 w/w ustawy. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/49/11 
Rady Gminy Dobrzyca 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH 

FINANSOWANIA. 

§ 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 Dobrzyca okreċla nastćpujący sposób realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadaĉ własnych gminy, oraz zasady 
ich finansowania. 
 
§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stanowią 
zadania własne gminy. 
 
§ 3. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwe-
stycji należących do zadaĉ własnych gminy: 

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

2) w oparciu o inne przepisy branżowe, np. pra-
wo energetyczne. 

3) terminy realizacji poszczególnych zadaĉ – 
etapowane, 

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej w granicach planu, nie należące 
do zadaĉ własnych gminy, bćdą finansowane 
ze ċrodków własnych inwestorów, na zasa-
dach okreċlonych przepisami odrćbnymi. 

2. Realizacja inwestycji musi być zgodna 
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Realizacjć sieci uzbrojenia technicznego 
w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ener-
getycznej i gazowej bćdą prowadzić właċciwej przed-
sićbiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrćbnych. 

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane bćdą zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami, na podstawie przepisów odrćbnych oraz usta-

leniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

5. Sposób realizacji inwestycji może ulec mody-
fikacji wraz z dokonującym sić postćpem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania naj-
lepszej dostćpnej techniki. 
 
§ 4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-
tury technicznej należącej do zadaĉ własnych gminy, 
podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.). 

2. Możliwe zasady finansowania zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadaĉ własnych gminy, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych: 

1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżeto-
wą, 

2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy – w ramach, m.in. 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) z kredytów i pożyczek bankowych, 
e) z udziału inwestorów zewnćtrznych na pod-

stawie odrćbnych porozumieĉ, 
f) innych ċrodków zewnćtrznych. 

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
realizowane bćdą w sposób okreċlony w art. 
7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
z późn. zm.) i nie bćdą obciążały budżetu gminy. 
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UCHWAŁA NR XI/92/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA 

 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33 ust. 
2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska 
Ċmigla uchwala co nastćpuje: 

§ 1. Ustala sić wysokoċć opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecićcych prowadzących działal-
noċć na terenie Gminy Ċmigiel w kwocie stanowiącej 
50% minimalnego wynagrodzenia za pracć ustalone-
go zgodnie z przepisami o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracć.  
 


