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UCHWAŁA NR XIV/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 19 lipca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr geod. 
143/34, 143/35, 143/36, położone w Gortatowie, gm. Swarzędz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20, w zwiņzku z art. 
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Swarzňdzu, 
po stwierdzeniu zgodnoŌci ze studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Swarzňdz, uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmujņcego 
działki nr geod. 143/34, 143/35, 143/36, położone 
w Gortatowie, gm. Swarzňdz. 
 
§ 2. Zmianņ miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, o którym mowa w § 1, sņ usta-
lenia bňdņce treŌciņ niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Integralnņ czňŌciņ zmiany planu sņ: 

1) rysunek zmiany planu, w skali 1: 1000 - za-
łņcznik nr 1; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany planu - załņcznik 
nr 2; 

3) rozstrzygniňcie sposobu realizacji, zapisa-
nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do 
zadaŊ własnych Gminy oraz zasady ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych - załņcznik nr 3. 

 
DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 4. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) zmianie planie - należy przez to rozumień 
ustalenia zmiany planu, o których mowa 
w § 2 uchwały, o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

2) uchwale - należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej w Swarzňdzu, 
o ile z treŌci przepisu nie wynika inaczej; 

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które po-
winno przeważań na danym terenie, wy-
znaczonym liniami rozgraniczajņcymi; 

4) funkcji terenu - należy przez to rozumień 
synonim przeznaczenia podstawowego; 

5) terenie - należy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru lub zespół działek, o okreŌlonym ro-

dzaju przeznaczenia podstawowego, wy-
znaczony na rysunku zmiany planu liniami 
rozgraniczajņcymi; 

6) wskaźniku intensywnoŌci zabudowy - nale-
ży przez to rozumień stosunek powierzchni 
zainwestowanej obiektami kubaturowymi 
do powierzchni działki budowlanej, wyra-
żony w procentach; 

7) linii zabudowy - należy przez to rozumień 
umownņ liniň pokazanņ na rysunku zmiany 
planu, na której sytuuje siň dominujņcņ 
Ōcianň budynku, nie dotyczy ona takich 
elementów budynków jak np.: okapy, 
gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy 
lub schody zewnňtrzne, detale architekto-
niczne, przy czym zmianņ planu ustala siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy, która jest 
okreŌlona poprzez podanie najmniejszej 
odległoŌci od dróg, w jakiej można sytu-
owań zabudowň, 

b) obowiņzujņcņ liniň zabudowy, która jest 
okreŌlona poprzez podanie odległoŌci od 
dróg w jakiej obowiņzkowo należy sytu-
owań zabudowň; 

8) uciņżliwoŌci dla Ōrodowiska – należy przez 
to rozumień zjawiska fizyczne lub stany 
powodujņce przekroczenie standardów ja-
koŌci Ōrodowiska okreŌlonych w przepisach 
prawa poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny; 

9) działce budowlanej – należy przyjņń defini-
cjň zgodnņ z ustawņ o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 5. 1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu 
na obszarze objňtym zmianņ planu. 

2. Zakres ustaleŊ zmiany planu wynika z 
uchwały Rady Miejskiej w Swarzňdzu Nr 
XXXVI/230/2009 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonego uchwałņ Nr XXVIII/213/2004 Rady 
Miejskiej w Swarzňdzu z dnia 30 czerwca 2004 r., 
w zakresie obejmujņcym działki położone w Gorta-
towie i oznaczone nr geod. 143/34, 143/35, 143/36 
(teren objňty zmianņ o pow. ca. 0,58 ha). 
 
§ 6. 1. Zmianņ planu objňto obszar o łņcznej po-
wierzchni około 0,5800 ha. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, zlokali-
zowany jest w Ōrodkowej czňŌci gminy Swarzňdz, 
w miejscowoŌci Gortatowo, w odległoŌci ok. 100 
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m od ul. Dożynkowej i Swarzňdzkiej, przy granicy 
z obrňbem ewidencyjnym Jasin. Przedmiotowy 
obszar obejmuje działki oznaczone nr ewidencyj-
nymi: 143/34, 143/35, 143/36. 
 
§ 7. Granice obszaru objňtego zmianņ planu 
przedstawiono na rysunku zmiany planu, o którym 
mowa w § 3 pkt 1, stanowiņ one granice zatwier-
dzenia. 

DZIAŁ II 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział I 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 8. Na obszarze zmiany planu ustala siň podsta-
wowe przeznaczenie, teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku 
zmiany planu symbolem: 1MN. 
 
§ 9. Liniņ ciņgłņ oznaczono na rysunku zmiany 
planu liniň rozgraniczajņcņ tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, okreŌlonych w niniejszej uchwale. 

 

Rozdział II 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 10. Na obszarze zmiany planu ustala siň zacho-
wanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, 
w tym w szczególnoŌci, podział terenów na działki 
budowlane o regularnych kształtach i parame-
trach, zgodnie z zasadami okreŌlonymi w Rozdzia-
le 8. 
 
§ 11. Ustala siň, że różnice w parametrach zabu-
dowy, odnoszņce siň do wysokoŌci zabudowy oraz 
kņta nachylenia połaci dachowych, nie mogņ od-
biegań wiňcej niż o 5% wartoŌci okreŌlonych 
w zmianie planu. 
 
§ 12. Ustala siň możliwoŌń realizacji na każdej 
działce budowlanej maksymalnie jednego budyn-
ku mieszkalnego, budynku garażowego lub go-
spodarczego. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 13. Na obszarze objňtym zmianņ planu ustala siň 
zakaz lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko, za wyjņtkiem 
inwestycji infrastrukturalnych, w tym zwiņzanych 
z zaopatrzeniem w wodň i odprowadzeniem Ōcie-
ków. 
§ 14. 1. Na obszarze objňtym zmianņ planu należy 
zapobiegań i przeciwdziałań zmianom powierzchni 
ziemi, w tym celu zakazuje siň niszczenia lub 

uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby 
terenu, poprzez niekorzystne przekształcanie ich 
budowy, w wyniku zbierania odpadów i odprowa-
dzania Ōcieków. 

2. Warunek powyższy nie dotyczy koniecz-
nych zmian, które wystņpiņ w czasie budowy, 
a zwiņzanych ze zdjňciem wierzchniej warstwy 
humusowej, oraz zmian powierzchni ziemi wynika-
jņcych z zagospodarowania przedmiotowego tere-
nu. 

3. Ustala siň obowiņzek selektywnego gro-
madzenia warstw: humusowej i mineralnej, przy 
czym ustala siň prowadzenie bezodpadowej go-
spodarki masami ziemnymi. 
 
§ 15. 1. Na obszarze objňtym zmianņ planu ustala 
siň obowiņzek wyposażenia nieruchomoŌci w 
odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania 
odpadów, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
prawa. 

2. Odpady należy gromadziń w sposób selek-
tywny, a dalszy sposób postňpowania z nimi, nale-
ży prowadziń zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami i przepisami prawa. 
 
§ 16. Zakazuje siň prowadzenia prac innych niż 
ustalone w planie, które trwale i niekorzystnie 
naruszajņ, panujņce na obszarze objňtym zmianņ 
planu i w jego sņsiedztwie, stosunki gruntowo-
wodne. 
 
§ 17. 1. UciņżliwoŌci dla Ōrodowiska, zwiņzane 
z prowadzonņ na obszarze objňtym zmianņ planu, 
działalnoŌciņ usługowņ, nie mogņ powodowań 
przekroczenia standardów jakoŌci Ōrodowiska, 
okreŌlonych przepisach prawa, w tym wykraczań 
poza granice nieruchomoŌci, na której inwestor 
posiada tytuł prawny. 

2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň zachowanie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Ōrodowisku, takich jak dla 
terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej okreŌlonych w przepisach 
prawa. 

Rozdział IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 18. W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu 
prac budowlanych, przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, nale-
ży wstrzymań wszelkie prace, zabezpieczyń ten 
przedmiot oraz powiadomiń odpowiednie służby 
ochrony zabytków, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami prawa. 
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Rozdział V 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej 

§ 19. Ustala siň, że ogrodzenia należy wykonań 
z materiałów tradycyjnie używanych (kamieŊ, 
cegła, klinkier, drewno, metal), przy czym zakazuje 
siň stosowania ogrodzeŊ z betonowych prefabry-
katów. Maksymalna wysokoŌń ogrodzenia fronto-
wego: 1,50 m. 

 
Rozdział VI 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 20. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany 
planu symbolem 1MN ustala siň realizacjň zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rozumianej 
jako budynki wolno stojņce, ponadto należy kształ-
towań w sposób zapewniajņcy zachowanie przepi-
sów prawa oraz warunków okreŌlonych w ust. 2. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej ustala siň: 
1) wysokoŌń zabudowy: 
a) do II kondygnacji naziemnych, rozumia-

nych jako budynek parterowy z poddaszem 
użytkowym lub do 10,00 m liczņc od po-
ziomu terenu do najwyższego elementu 
konstrukcyjnego budynku, 

b) dopuszcza siň realizacjň podpiwniczeŊ, pod 
warunkiem wykonania badaŊ geotechnicz-
nych, potwierdzajņcych możliwoŌń jego 
prawidłowego wykonania; 

2) dachy symetryczne, dwu lub wielospado-
we, ponadto: 

a) z zastrzeżeniem lit. b i e, kņt nachylenia od 
35º do 45º, 

b) dopuszcza siň realizacjň dachu mansardo-
wego, 

c) ustala siň stosowanie pokryń z dachówki 
lub materiałów dachówko-podobnych, 

d) ustala siň zastosowanie jednolitego kolory-
stycznie pokrycia dachów, przy czym obo-
wiņzujņce kolory pokrycia dachów to czer-
wony, ceglasty, brņzowy, grafitowy, 

e) zmiana planu dopuszcza realizacjň lukar-
nów, wystawek, okien połaciowych lub in-
nych koniecznych elementów, o innym kņ-
cie nachylenia niż okreŌlone wyżej, o ile 
bňdzie to podyktowane wymogami kon-
strukcji lub wzglňdami funkcjonalnymi po-
mieszczeŊ. 

 
§ 21. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany 
planu symbolem 1MN, dopuszcza siň realizacjň 
budynków garażowych lub budynków gospodar-
czych, które należy realizowań, jako wolno stojņce 
lub dobudowane do budynku mieszkalnego. 

2. Dla budynków garażowych lub gospodar-
czych wolno stojņcych ustala siň: 

1) maksymalna powierzchnia budynków: 60,0 
m2, pod warunkiem nie przekroczenia do-
puszczalnej powierzchni zabudowy, okre-
Ōlonej w § 22; 

2) wysokoŌń budynków: I kondygnacja lub do 
3,00 m liczņc od poziomu terenu do naj-
wyższego elementu konstrukcyjnego bu-
dynku; 

3) dach – płaski. 
3. Dopuszcza siň sytuowanie budynków ga-

rażowych lub gospodarczych w granicach działek, 
za wyjņtkiem granic z terenami komunikacyjnymi. 
 
§ 22. Ustala siň wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 
do 30%. 
 
§ 23. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30%. 
 
§ 24. Zmianņ planu ustala siň nieprzekraczalne 
i obwiņzujņce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
zmiany planu, przy czym należy zachowań: 

1) 8,00 m od linii rozgraniczajņcych z drogņ 
KD; 

2) 7,00 m od linii rozgraniczajņcych z drogņ 
KL. 

 
§ 25. 1. Ustala siň stosowanie kolorystyki elewacji 
zharmonizowanej z otoczeniem, w tym zakazuje 
siň stosowanie kolorów jaskrawych. 

2. Przy zachowaniu § 20 ust. 2 pkt 2 lit. d, 
ustala siň, że dachy budynków bňdņ posiadały 
kolory ciemniejsze niż ich Ōciany. 

 

Rozdział VII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

Nie ustala siň.  
Rozdział VIII 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych zmianą planu 

miejscowego 

§ 26. 1. Zasady i warunki podziału na działki bu-
dowlane ustala siň nastňpujņco: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, ustala siň wydzie-
lenie działek zgodnie z rysunkiem zmiany 
planu; 

2) dopuszcza siň zmiany powierzchni i układu 
granic, które majņ charakter postulowany, 
jednak powstałe po podziale działki budow-
lane: 

a) nie mogņ byń mniejsze niż 800 m2, 
b) muszņ mień zapewniony dostňp do drogi 

publicznej, 
c) granice bňdņ prowadzone pod kņtem pro-

stym lub zbliżonym do prostego, 
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d) szerokoŌci frontów działek: nie mniej niż 
20,00 m; 

3) dopuszcza siň, o ile zajdzie taka potrzeba, 
łņczenie dwóch działek i realizacjň jednego 
budynku, pod warunkiem, że bňdņ zacho-
wane warunki okreŌlone w przepisach 
prawa oraz pozostałe ustalenia zmiany 
planu. 

2. Powyższe zasady nie dotyczņ działek wy-
dzielanych pod urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej, dróg i ciņgów pieszo-jezdnych, w takiej sytu-
acji kształt i wielkoŌń działek bňdņ wynikały 
z rysunku zmiany planu lub z faktycznych potrzeb. 

 
Rozdział IX 

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

zakaz zabudowy 

§ 27. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, ustala siň wyznaczenie min. 2 miejsc 
postojowych w obrňbie każdej z działek budowla-
nych (w tym wliczyń można miejsca w budynkach 
garażowych). 

Rozdział X 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 28. Obsługň komunikacyjnņ obszaru objňtego 
zmianņ planu ustala siň z dróg, leżņcych poza gra-
nicami zmiany planu, na warunkach okreŌlonych 
w przepisach prawa. 
 
§ 29. 1. Ustala siň korzystanie z infrastruktury 
technicznej istniejņcej na obszarze objňtym zmianņ 
planu, jak i poza jego granicami. Zmiana planu 
dopuszcza realizacjň nowych sieci i przyłņczy 
w granicach obszaru objňtego zmianņ planu, przy 
zachowaniu przepisów prawa. 

2. Ustala siň, że zaopatrzenie w poszczególne 
elementy infrastruktury technicznej odbywań siň 
bňdzie na nastňpujņcych warunkach: 

1) Ōcieki komunalne: 
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) dopuszcza siň tymczasowo odprowadzanie 

Ōcieków do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych, z których bňdņ one regularnie 
wywożone przez koncesjonowanego prze-
woźnika do oczyszczalni Ōcieków, 

c) ustala siň zakaz realizacji przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków; 

2) wody opadowe i roztopowe: docelowo do 
lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do 
sieci ogólnospławnej, przy czym zmiana 
planu dopuszcza: 

a) odprowadzenie Ōcieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych do gruntu, 
w granicach nieruchomoŌci, dla której in-
westor posiada tytuł prawny, 

b) zakazuje siň powierzchniowego odprowa-
dzania Ōcieków w postaci wód opadowych 
i roztopowych poza granice nieruchomoŌci; 

3) zaopatrzenie w wodň, w tym do celów 
przeciwpożarowych: z sieci wodociņgowej, 
z wykorzystaniem istniejņcych komunal-
nych urzņdzeŊ zaopatrzenia w wodň; 

4) zaopatrzenie w energiň: ze stacji transfor-
matorowej zlokalizowanej poza granicami 
zmiany planu; 

5) zaopatrzenie w ciepło: przy ogrzewaniu 
budynków zastosowań źródła energii 
o ograniczonej emisji (np. gaz, olej opało-
wy itp.); dopuszcza siň wykorzystanie nie-
konwencjonalnych i odnawialnych źródeł 
energii; 

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach 
okreŌlonych w przepisach prawa. 

 

Rozdział XI 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 30. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, do-
puszcza siň, korzystanie ze zbiorników bezodpły-
wowych, o których mowa z § 29 ust. 2 pkt 1 lit. b. 

 
DZIAŁ III 

Przepisy końcowe 

§ 31. Zamiana planu zachowuje ważnoŌń, również 
wtedy jeŌli nastņpi: 

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek 
z wymienionych w § 5 przepisów, chyba że 
z ich treŌci bňdzie wynikał obowiņzek do-
konania zmiany planu; 

2) zmiana wymienionych w zmianie planu 
numerów ewidencyjnych działek. 

 
§ 32. Z dniem wejŌcia w życie przedmiotowej 
zmiany planu, traci moc Uchwała Nr 
XXVIII/213/2004 Rady Miejskiej w Swarzňdzu 
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Swarzňdz, w zakresie obejmujņ-
cym działkň położonņ w Gortatowie przy ul. Do-
żynkowej i oznaczonņ nr geod. 143/23 (teren objňty 
zmianņ o pow. 2,80 ha) zmiana przeznaczenia 
z upraw polowych na tereny działalnoŌci gospo-
darczej z zabudowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
(opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 137, poz. 2819), 
w granicach obszaru objňtego niniejszņ zmianņ 
planu, (działki nr geod. 143/34, 143/35, 143/36). 
 
§ 33. Ustala siň stawkň procentowņ, służņcņ nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoŌci 30 %. 
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§ 34. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Swarzňdz. 
 
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 

Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej w Swarzňdzu 

 (-) inż. Marian Szkudlarek
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XIV/113/2011 
Rady Miejskiej w Swarzňdzu 

z dnia 19 lipca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XIV/113/2011 
Rady Miejskiej w Swarzňdzu 

z dnia 19 lipca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU 

Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jņcego działki nr geod. 143/34, 143/35, 143/36, 
położone w Gortatowie, gm. Swarzňdz, został 
wyłożony do publicznego wglņdu w terminie od 15 
października 2010 r. do 16 listopada 2010 r. W dniu 
29 października 2010 r. o godz. 14:30 odbyła siň 
dyskusja publiczna. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były 
przyjmowane do 30 listopada 2010 r. 

W ustawowym terminie nie wpłynňła żadna 
uwaga, w zwiņzku z tym, Rada Miejska w Swarzň-
dzu, odstňpuje od merytorycznych ustaleŊ doty-
czņcych rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o którym mowa z art. 20 ust. 
1 ww. ustawy. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XIV/113/2011 
Rady Miejskiej w Swarzňdzu 

z dnia 19 lipca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Swarzňdzu, w oparciu o obowiņzujņce 
przepisy, w tym:  

- ustawň z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorzņdu terytorial-
nego (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 80, 
poz. 526 z późn. zm.); 

- ustawň z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. D.U. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.); 

- ustawň z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowa-
dzaniu Ōcieków (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. 
Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); 

- ustawň z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. 
Nr 89, poz. 625, z późn. zm.); 

- prognozň skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowej zmiany planu miejscowe-
go;oraz ustalenia zmiany planu, 

rozstrzyga co nastňpuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊ-
ców stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy 
o samorzņdzie gminnym, zadania własne gminy. 
 

§ 2. Teren objňty zmianņ planu leży w odległoŌci ok. 
250 m od istniejņcej sieci infrastruktury technicznej: 
wodociņgu i kanalizacji, stņd budżet gminy bňdzie 
obciņżony realizacjņ tej sieci, przy czym bňdzie ona 
prowadzona dla wszystkich okolicznych działek leżņ-
cych przy tych samych drogach, co obszar zmiany 
planu miejscowego. Ponadto już uchwalenie w 2004 
r. obowiņzujņcego planu miejscowego wiņzało siň 
z koniecznoŌciņ realizacji infrastruktury technicznej, 
a obecna zmiana planu zwiňksza liczbň odbiorców (o 
2 działki wiňcej). 
 
§ 3. 1. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ oraz gaz 
w tym przedłużenie istniejņcej linii energetycznej leży 
w gestii dysponenta sieci. Natomiast wykonanie 
przyłņczy energetycznych i gazowych leży w gestii 
inwestorów indywidualnych, zgodnie z art. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

2. Zaopatrzenie w ciepło jest obowiņzkiem in-
westora. W zależnoŌci od wyboru sposobu ogrzewa-
nia, niezbňdne bňdzie porozumienie z właŌciwym 
dysponentem sieci, zgodnie z ww. ustawņ z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 
 
§ 4. Ponieważ projekt zmiany planu nie wydziela 
żadnych terenów publicznych, w tym nowych dróg 
i ciņgów komunikacyjnych, w zwiņzku z tym realiza-
cja ustaleŊ projektu planu nie wiņże siň bezpoŌrednio 
z urzņdzeniem dostňpu komunikacyjnego, i gmina 
nie bňdzie obciņżona wykupem tych gruntów, czy też 
ich realizacjņ. 
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UCHWAŁA NR IX/64/11 RADY GMINY WIERZBINEK 

z dnia 29 lipca 2011 r. 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wierzbinek planu sieci publicznych  

szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzņdzie gmin-
nym (Dz.U z 2001 r Nr 142. poz 1591 z póź zm) i art. 
17 us t 4 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991 r o systemie 
oŌwiaty (Dz. U z 2004 r Nr 256, poz 2572 z póź zm) 
Rada Gminy uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň na terenie Gminy Wierzbinek plan 
sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice 

ich obwodów w brzmieniu stanowiņcym załņcznik Nr 
1 do niniejszej uchwały 
 
§ 2. Uchwala siň na terenie Gminy Wierzbinek plan 
sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwo-
dów w brzmieniu stanowiņcych załņcznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Wielkopolskiego 


