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UCHWA A Nr XXVIII/343/2009 RADY GMINY UBOWO
z dnia 28 wrze nia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Przyborowie - czę ć dzia ki nr ewid. 117/1
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. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy ubowo
uchwala co następuje:
§1.1. Po stwierdzeniu zgodno ci ze Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ubowo - uchwa a Rady Gminy
ubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 9.07.2002 r.
oraz zmianą Studium, wprowadzoną uchwa ą Rady
Gminy ubowo Nr X/101/2007 z dnia 19.10.2007
r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Przyborowie - czę ć dzia ki nr
ewid. 117/1.
2. Granice obszaru objętego planem zosta y naniesione na rysunku planu.
3. Plan miejscowy sk ada się z tre ci niniejszej
uchwa y oraz integralnych czę ci:
1) rysunku planu - w skali 1:1000 - za ącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wy o onego do publicznego wglądu - za ącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych
w planie zada z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania nale ących
do zada w asnych gminy - za ącznik nr 3.
ROZDZIA 1
Przepisy ogólne
§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwa y jest mowa o:
1) ustawie - nale y przez to rozumieć ustawę z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) planie - nale y przez to rozumieć ustalenia planu o którym mowa w §1 niniejszej uchwa y;
3) uchwale - nale y przez to rozumieć niniejszą
uchwa ę Rady Gminy ubowo;
4) przeznaczeniu podstawowym - nale y przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
przewa ać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, okre lone symbolem;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale y przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne ni podstawowe, które uzupe niają lub wzbogacają

przeznaczenie podstawowe;
6) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddzia ywać na rodowisko oraz przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco
oddzia ywać na rodowisko - nale y przez to
rozumieć przedsięwzięcia okre lone w ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska
oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko
- Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r. przy
uwzględnieniu przepisów szczególnych zmieniających ww. ustawę;
7) dopuszczalnych poziomach ha asu - nale y
przez to rozumieć dopuszczalne poziomy ha asu okre lone dla okre lonych kategorii terenów
w Rozporządzeniu Ministra Ochrony rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku
(Dz.U. Nr 120, poz. 826) przy uwzględnieniu
przepisów szczególnych zmieniających ww.
rozporządzenie;
8) froncie dzia ki - nale y przez to rozumieć czę ć
dzia ki budowlanej, która przylega do drogi, z
której odbywa się g ówny wjazd lub wej cie
na dzia kę;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y przez
to rozumieć linię, oddzielającą przestrze w jakiej mogą się znajdować budynki od przestrzeni, na której nie ma mo liwo ci zabudowy.
aden z elementów elewacji nie mo e przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy o więcej
ni : okapy i gzymsy - 0,5 m; balkony, galerie,
loggie, wykusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy - 1,3 m; werandy, tarasy 3 m.;
10) przestrzeni publicznej - nale y przez to rozumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych
w kszta cie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i
dostępna publicznie przestrzenną ca o ć;
11) reklamie - nale y przez to wszelkie no niki informacji wizualnej (no niki na cienne, wolnostojące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będące szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygna ach drogowych;
12) reklamie wielkoformatowej - nale y przez to
rozumieć reklamę o powierzchni powy ej 12
m2;
13) tablicach informacyjnych - nale y przez to ro-
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zumieć elementy systemu informacji, w tym:
tablice informujące o nazwie ulicy, numerze
domu, tablice informujące turystów, oraz
tablice z og oszeniami;
14) szyldach - nale y przez to rozumieć oznaczenia
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów
gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania dzia alno ci, nie będące reklamą;
15) dachu dwuspadowym - nale y przez to rozumieć dach posiadający dwie podstawowe
po acie dachowe o przeciwleg ych spadkach
ączące się wzd u kalenicy, z dopuszczeniem
uzupe nienia mniejszymi po aciami wynikającymi z kszta tu rzutu budynku lub wynikającymi z zastosowania takich elementów jak
lukarny, ganki, ryzality, werandy, naczó ki
itp. W przypadku zastosowania dachu dwuspadowego w bryle budynku pojawiają się
trójkątne lub trapezowe w przypadku zastosowania naczó ków zamknięcia elewacji
szczytowych;
16) dachu wielospadowym - nale y przez to rozumieć dach posiadający co najmniej trzy
podstawowe po acie dachowe o podobnych
spadkach, ączące się w jednym punkcie lub
wzd u kalenic. W przypadku rozcz onkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich
elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe po acie mogą być
uzupe niane mniejszymi po aciami o podobnych spadkach;
17) dachu stromym - nale y przez to rozumieć
dach o nachyleniu 18° lub większym albo o
nachyleniu w ci le okre lonym przedziale powy ej 18°.
§3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią
obowiązujące ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o ró nym przeznaczeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) stanowisko archeologiczne.
ROZDZIA 2
Przepisy szczegó owe
§4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN - 3MN, na których przeznaczeniem
podstawowym jest funkcja mieszkaniowa - na
ka dej dzia ce jeden budynek mieszkalny jednorodzinny oraz jeden budynek gospodarczy
lub gara . Przeznaczenie dopuszczalne mogą
stanowić urządzenia o niewielkich gabarytach związane z funkcjonowaniem lokalnych
systemów infrastruktury technicznej lub tele-
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komunikacyjnej - nie konkurujące wielko cią i
wysoko cią z obiektami przeznaczenia podstawowego;
2) ustala się teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu
symbolem E;
3) ustala się teren drogi dojazdowej wewnętrznej,
oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;
4) ustala się teren poszerzenia istniejącej, poza
obszarem objętym planem, drogi gminnej KDG,
oznaczony na rysunku planu symbolem kd.
§5. Wprowadza się następujące zasady ochrony
i kszta towania adu przestrzennego:
1) projektowana zabudowa winna nawiązywać
do tradycyjnych wzorców architektonicznych,
stosowanych na terenach wiejskich poprzez
ograniczenie wysoko ci zabudowy - budynki
parterowe ze stromymi dachami oraz poddaszem u ytkowym lub nieu ytkowym;
2) szczególnej dba o ci wymaga zagospodarowanie zielenią obrze y dzia ek - pomiędzy drogami
a zabudową;
3) obiekty ma ej architektury, detale architektoniczne i nawierzchnie powinny odznaczać się
wysokimi walorami estetycznym.
§6. Ustala się następujące zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na obszarze objętym planem przeznaczenie
podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne
nie mogą nale eć do przedsięwzięć, mogących
zawsze znacząco oddzia ywać na rodowisko
bąd do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddzia ywać na rodowisko. Wymóg
ten nie dotyczy terenów dróg i infrastruktury
technicznej. Wszelkie oddzia ywania związane z planowanym przeznaczeniem terenu nie
mogą powodować przekroczenia standardów
jako ci rodowiska, okre lonych przepisami
odrębnymi, poza terenem do którego inwestor
posiada tytu prawny;
2) w zakresie ochrony przed ha asem wskazuje
się, i tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN - 3MN nale ą do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zakazuje się przekraczania dopuszczalnych poziomów ha asu, okre lonych dla tej kategorii
terenów;
3) zakazuje się przekszta ce powierzchni ziemi,
zak ócających naturalną rze bę terenu;
4) masy ziemne powsta e w wyniku fundamentowania nale y gromadzić w wyznaczonym
miejscu i zagospodarować w obrębie dzia ki,
zgodnie z przepisami szczególnymi;
5) zakazuje się odprowadzać nieczysto ci p ynne
do gruntu;
6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i
roztopowych obowiązują ustalenia §13 ust. 3;
7) w zakresie odprowadzenia cieków bytowych
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obowiązują ustalenia §13 ust. 4;
8) odpady nale y gromadzić w granicach posesji
w sposób selektywny i przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami
odrębnymi oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;
9) energię dla celów grzewczych nale y wytwarzać na bazie paliw, charakteryzujących się
niskimi wska nikami emisyjno ci, takich jak
energia elektryczna, gaz, olej opa owy, energia
odnawialna itp. Zakazuje się stosowania węgla
w projektowanych budynkach;
10) przy pracach ziemnych nale y uwzględnić
przebudowę urządze melioracyjnych. Przebudowa urządze melioracyjnych wymaga szczegó owego uzgodnienia - oraz pozwolenia wodno-prawnego.
§7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó czesnej:
1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem
i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, ustala się obowiązek prowadzenia bada
archeologicznych. Inwestor winien uzyskać
pozwolenie na badania archeologiczne przed
otrzymaniem pozwolenia na budowę;
2) nie okre la się zasad ochrony dóbr kultury
wspó czesnej z uwagi na nie występowanie takich obiektów na obszarze objętym planem.
§8. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeby kszta towania przestrzeni publicznych:
1) zakazuje się stosowania wszelkich reklam, w
tym wielkoformatowych.
2) szyldy i tablice informacyjne nale y objąć jednolitymi standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki;
3) ogrodzenia frontowe oraz wzd u drogi gminnej KD - wy ącznie a urowe. S upki z ceg y,
drewna lub kamienia naturalnego, wype nienie
w formie elementów drewnianych lub metalowych. Zakazuje się stosowania ogrodze wykonanych z prefabrykatów betonowych.
§9. Ustala się następujące parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg o ci:
a) 6 m i 4 m od linii rozgraniczających drogę
dojazdową wewnętrzną KDW - zgodnie z rysunkiem planu;
b) 10 m od linii rozgraniczających drogę gminną
KD, po uwzględnieniu poszerzenia tej drogi zgodnie z rysunkiem planu;
c) 12 m od ciany lasu, istniejącego poza obszarem objętym planem, poprzez zachowanie linii
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zabudowy od granic dzia ek w odleg o ci:
- 5 m - 12 m od granic na terenach 2MN i 3MN
- zgodnie z rysunkiem plan;
- 12 m od granic dzia ek na terenie 1MN - zgodnie z rysunkiem planu;
2) powierzchnia zabudowy na terenach 1MN3MN nie mo e przekraczać 25% powierzchni
dzia ki;
3) powierzchnia biologicznie czynna na terenach
1MN-3MN powinna wynosić co najmniej 60%
powierzchni dzia ki;
4) parametry projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze u ytkowe lub nieu ytkowe o ącznej wysoko ci nie
przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy
dachu 10 m z dopuszczeniem podpiwniczenia.
Dopuszcza się wy sze elementy techniczne,
np. kominy, nie przekraczające wysoko ci 12
m n.p.t;
b) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 45°. Najd u sze kalenice dachów powinny być równoleg e do osi
drogi, z której odbywają się wjazdy na dzia kę.
Dopuszcza się, by czę ci budynku posiada y
kalenice prostopad e do kalenicy g ównej bry y
budynku. Dopuszcza się facjaty i okna dachowe, przykryte dachami o podobnym nachyleniu jak nachylenie g ównych po aci dachowych z dopuszczeniem nachylenia większego
lub mniejszego w przedziale plus minus 10°;
c) pokrycie dachów: dachówka, materia y imitujące dachówkę lub inne tradycyjne materia y
pokryciowe w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego przy czym naley unikać jaskrawych odcieni tych barw.
5) parametry i zasady sytuowania projektowanych
budynków gospodarczych lub gara y:
a) budynki gospodarcze lub gara e nale y lokalizować przy zachowaniu nieprzekraczalnych
linii zabudowy - jako wolnostojące, jako dobudowane do budynku mieszkalnego lub przy
granicy dzia ki. Dopuszcza się lokalizowanie
budynków gospodarczych w odleg o ci 1,5 m
od granicy dzia ki;
b) dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowego
gara u w obrębie kubatury budynku mieszkalnego;
c) maksymalna powierzchnia budynków gospodarczych lub gara y
60 m2;
d) maksymalna wysoko ć budynku gospodarczego lub gara u nie mo e przekraczać 3,2 m
od poziomu terenu do okapu dachu;
e) dachy strome - dwuspadowe lub wielospadowe. Dla budynków zlokalizowanych przy
granicy dzia ki dopuszcza się strome dachy
jednospadowe;
f) nale y zastosować taki sam materia pokryciowy dachu jak zastosowany w budynku
mieszkalnym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 214

– 22062 –

§10. Na obszarze objętym planem nie występują
tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone
na podstawie odrębnych przepisów w tym tereny
górnicze, a tak e nara one na niebezpiecze stwo
powodzi oraz zagro one osuwaniem się mas ziemnych.
§11. Wprowadza się następujące zasady podziau nieruchomo ci:
1) w obrębie terenów 1MN i 2MN dopuszcza się
korektę zaznaczonych na rysunku planu podzia ów na dzia ki budowlane pod następującymi warunkami:
a) rednia wielko ć dzia ek w obrębie ka dego z
terenów nie mo e być mniejsza
ni 1500 m2
b) szeroko ć frontu dzia ki nie mo e być mniejsza ni 22 m.
2) w obrębie terenu 3MN dopuszcza się podzia
na dzia ki przy uwzględnieniu warunków zapisanych w pkt 1 lit. a, b, oraz dodatkowo pod
warunkiem zapewnienia do ka dej dzia ki dostępu do drogi publicznej;
3) dopuszcza się ączenie projektowanych dzia ek,
maksymalnie dwóch;
4) zakazuje się wtórnych podzia ów projektowanych dzia ek poza dopuszczeniem zapisanym
w pkt 2;
5) nie przewiduje się scalania i podzia u nieruchomo ci, wymagających wszczęcia procedury w
rozumieniu przepisów odrębnych.
§12. Na obszarze objętym planem nie występują szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu w tym zakaz
zabudowy.
§13. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej:
1. Komunikacja
1) obs ugę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią:
a) istniejąca poza obszarem objętym planem
droga gminna KDG - dz. nr ewid. 118, umo liwiająca dojazdy do po o onych wzd u niej
dzia ek. Ustala się poszerzenie tej drogi o pas
terenu, oznaczony symbolem kd, o szeroko ci
1,5 m - 3 m, zgodnie z rysunkiem planu;
b) projektowana droga dojazdowa wewnętrzna,
oznaczona na rysunku planu symbolem KDW,
umo liwiająca bezpo rednie wjazdy na dzia ki.
Szeroko ć drogi KDW - 10 m w liniach rozgraniczających, z placem nawrotu, zgodnie z
rysunkiem planu. W obrębie pasa drogowego
nale y zrealizować jezdnię o szeroko ci 5,5 m
i obustronne chodniki;
2) na obszarze objętym planem nale y zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilo ci nie mniejszej ni 2 stanowiska
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dla ka dej dzia ki. W przypadku zlokalizowania
w budynku mieszkalnym lokalu u ytkowego
nale y wyznaczyć na obszarze dzia ki dodatkowe miejsca postojowe, proporcjonalnie do
potrzeb - 3 stanowiska na 10 zatrudnionych
lub u ytkowników;
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) istniejącą sieć wodociągową nale y adaptować
z mo liwo cią jej przebudowy i wymiany. Uzupe niającą sieć wodociągową realizować sukcesywnie;
2) woda dla celów przeciwpo arowych powinna
być dostępna w ilo ci zapewniającej jej wymagane zapotrzebowanie dla celów przeciwpo arowych z urządze s u ących do jej dostarczania do celów sanitarnych i technologicznych.
W przypadku braku warunków technicznych
dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie.
3. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić
indywidualnie - odprowadzenie powierzchniowe
na tereny zielone wokó zabudowa , do do ów
ch onnych lub do zbiorników retencyjnych. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane do wód powierzchniowych muszą spe niać warunki, okre lone
w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony
rodowiska.
4. Ustala się docelowo odprowadzenia cieków
bytowych do istniejącej oczyszczalni komunalnej w
Przyborowie. Do czasu budowy kolektora sanitarnego dopuszcza się szczelne atestowane zbiorniki
na dzia kach, opró niane przez koncesjonowanego
przewo nika i wywo one do oczyszczalni.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną nale y:
1) projektowaną sieć elektroenergetyczną prowadzić w liniach rozgraniczających dróg;
2) stację transformatorową zlokalizować na terenie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem E. Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji
transformatorowej na inne miejsce, po uzgodnieniu z zak adem energetycznym i uzyskaniu
odpowiedniej s u ebno ci gruntowej;
3) realizacja i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, będącymi w asno cią ENEA
S.A. na przedmiotowym terenie odbywać się
będzie zgodnie z przepisami odrębnymi, odpowiednio na podstawie: warunków przy ączenia
albo usunięcia kolizji, które okre li ENEA S.A.
na wniosek zainteresowanych podmiotów;
6. Energię dla celów grzewczych nale y wytwarzać na bazie paliw, charakteryzujących się niskimi
wska nikami emisyjno ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej opa owy, energia odnawialna itp.
Zakazuje się stosowania węgla w projektowanych
budynkach;
7. W zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w ącza telefoniczne powinno się odbywać z sieci pro-
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jektowanej w liniach rozgraniczających dróg.
8. Dopuszcza się lokalizowanie na obszarze objętym planem urządze technicznych obs ugi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych s uących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną
oraz związane z odprowadzeniem cieków lub innymi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej s u ebno ci gruntowej.
9. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okrelonych w przepisach szczególnych.
§14. Nie okre la się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i u ytkowania terenów.
ROZDZIA 3
Przepisy ko cowe
§15. Ustala się stawkę, s u ącą naliczaniu jed-
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norazowych op at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4
ustawy w wysoko ci 8%.
§16. Wykonanie uchwa y powierza się Wójtowi
Gminy ubowo.
§17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z za ącznikiem graficznym Nr 1 - rysunek
planu, stanowiącym integralną czę ć uchwa y,
podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§18. Uchwa a w sprawie niniejszego planu
wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia og oszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Grabowski
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Za ącznik nr 2
do Uchwa y Nr XXVIII/343/2009
Rady Gminy ubowo
z dnia 28 wrze nia 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie - czę ć dzia ki nr ewid. 117/1.
ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Gminy ubowo w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wy o onego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie - czę ć dzia ki
nr ewid. 117/1 wraz z prognozą oddzia ywania na
rodowisko.
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 ubowo rozstrzyga co następuje:
Na podstawie o wiadczenia Wójta Gminy ubowo z dnia 15.09.2009 r. w sprawie braku uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wy o onego do publicznego wglądu
wraz z prognozą oddzia ywania na rodowisko w
dniach od 7.08.2009 r. do 10.09.2009 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Za ącznik nr 3
do Uchwa y Nr XXVIII/343/2009
Rady Gminy ubowo
z dnia 28 wrze nia 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie - czę ć dzia ki nr ewid. 117/1.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY UBOWO
o sposobie realizacji zapisanych w planie zada z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad
ich finansowania w m.p.z.p. terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie
- czę ć dzia ki nr ewid. 117/1.
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 zmianami),
art. 7 ust. l pkt 2 i 3 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r., Nr 80, poz. 717) i art. 111, ust 2 pkt l ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391
i Nr 65 poz. 594) Rada Gminy ubowo rozstrzyga
co następuje:
I. Sposób realizacji:
Zapisane w m.p.z.p. terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie- czę ć dzia ki nr
ewid. 117/1 inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zada w asnych gminy to:
1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcia te będą realizowane
przy partycypacji w a cicieli gruntów w oparciu o stosowne przepisy.
2) poszerzenie drogi gminnej KDG nr ewid. 118
na odcinku o d ugo ci ok. 180 m o pas terenu
o zmiennej szeroko ci od 1,5 do 3,0 m. Teren

pod poszerzenie drogi gminnej oznaczony na
rysunku planu symbolem kd będzie wydzielony
z obszaru dzia ki nr ewid. 117 przekazany na
rzecz gminy w oparciu o stosowne umowy.
3) uchwalenie planu miejscowego nie wywo a
skutków związanych z wyp atą odszkodowa
na skutek zmniejszenia warto ci nieruchomo ci.
II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury v technicznej, które do zada w asnych gminy, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
ród a finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji wyszczególnione
w punkcie I objęte realizacją z tytu u sporządzenia
niniejszego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego będą finansowane z bud etu gminy, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale inwestorów zewnętrznych w oparciu o ustawę z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy
uwzględnieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zada i sposobu ich realizacji. Wykaz inwestycji do zada w asnych gminy jest materia em
do formu owania zada wieloletniego planu inwestycyjnego gminy.

