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Za³¹cznik Nr 6
uchwa³y Nr XX/141/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, póz 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, póz 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 6, poz. 41, Nr l41, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz.U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) w zwi¹zku z
uchwa³¹ Nr DC/55/07 Rady Gminy Powidz z dnia 28 wrze�nia
2007 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
miejscowo�ci Przybrodzin, Rada Gminy Powidz uchwala, co
nastêpuje:
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UCHWA£A Nr XVIII/128/08 RADY GMINY POWIDZ

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 48/1, obrêb Przybrodzin, gm. Powidz

DZIA£ I

PRZEPISY OGÓLNE

Rozdzia³ I

Zakres obowi¹zywania planu.

§1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Po-
widz uchwalonego w dniu 8 kwietnia 1998 r. uchwa³¹ Nr
XXVII/234/98 Rady Gminy Powidz, uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 48/1, obrêb
Przybrodzin, gmina Powidz zwany dalej planem.

§2. 1. Rysunek planu w skali 1:1 000 stanowi za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

3. Rozstrzygniêcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zg³o-
szonych do projektu planu stanowi za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
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§3. Przedmiotem planu jest okre�lenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania;

2) zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;

3) zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych;

6) parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabary-
tów obiektów i wska�ników intensywno�ci zabudowy;

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;

8) szczegó³owych zasad podzia³u nieruchomo�ci;

9) szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania - terenów;

12) stawek procentowych, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granica planu miejscowego;

2) symbol terenu;.

3) linia rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu �ci�le
okre�lona;

4) linia rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym przeznaczeniu
�ci�le okre�lone;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy.

§5. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamo-
wy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

2) urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany na trwale z gruntem, s³u¿¹cy reklamie;

3) budynku letniskowym - nale¿y przez to rozumieæ budynek
rekreacji indywidualnej;

4) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ t¹ granicê dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której nastêpuje
wjazd i wej�cie na dzia³kê;

5) kalenicy dachu - nale¿y przez to rozumieæ najwy¿sz¹ i
najd³u¿sz¹, poziom¹ krawêd� za³amania po³aci dachu spa-
dowego;

6) klasie ulicy - rozumie siê przez to przyporz¹dkowanie
drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynika-
j¹cych z cech funkcjonalnych;

7) liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ liczbê
kondygnacji nadziemnych budynku;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ nie
wolno wprowadzaæ nowej zabudowy;

9) obiekcie obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹, która s³u¿y odpro-
wadzaniu �cieków, dostarczaniu wody, ciep³a, energii
elektrycznej, gazu a tak¿e stacje transformatorowe, obiek-
ty przepompowni �cieków, urz¹dzenia melioracji, zorgani-
zowane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komu-
nalnych;

10) przeznaczeniu podstawowym, dominuj¹cym - nale¿y przez
to rozumieæ dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodaro-
wania terenu;

11) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym, dopuszczalnym - nale¿y
przez to rozumieæ mo¿liwy sposób zagospodarowania
terenu po spe³nieniu wymagañ okre�lonych w planie,
stanowi¹cy uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego;

12) symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okre�laj¹ce ich prze-
znaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i
uzupe³niaj¹ce;

13) numeru terenu - nale¿y przez to rozumieæ cyfrowe ozna-
czenie terenu wydzielonego spo�ród terenów o tym sa-
mym przeznaczeniu, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne dla terenu o tym samym symbolu literowym
przeznaczenia i dodatkowe ustalenia szczególne;

14) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w ro-
zumieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie;

15) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem lub
symbolem i numerem;

16) urz¹dzeniu pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ wy-
posa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e
oznakowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekra-
ny akustyczne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i
obrony cywilnej, urz¹dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie,
a tak¿e ogólnodostêpne stacje telefoniczne;

17) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej
dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej tej dzia³ki;
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18) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksy-
maln¹ odleg³o�æ wrzuciæ prostopad³ym pomiêdzy najwy¿-
szym punktem dachu budynku, a najni¿szym punktem
gruntu rodzimego.

DZIA£ II

USTALENIA OGÓLNE

Rozdzia³ I

Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów objêtych
ustaleniami planu.

§6. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu, przyporz¹dkowuj¹c mu
wskazany obok symbol przeznaczenia:

1) ML - tereny budownictwa letniskowego;

2) KDW � teren dróg wewnêtrznych;

3) KX � teren drogi wewnêtrznej pieszo - jezdnej.

Rozdzia³ II

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
 ³adu przestrzennego

§7. 1. Ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do
drogi publicznej. Za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê
tak¿e ukszta³towanie dzia³ki budowlanej, które umo¿liwia
prawid³owy wjazd na dzia³kê budowlan¹ z terenu drogi we-
wnêtrznej lub zjazdu prywatnego.

2. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów wysokich i wyso-
ko�ciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

3. Now¹ zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okre�lo-
nymi w rysunku planu.

4. Budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce reklamie mo¿na lokali-
zowaæ na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia ML.

Rozdzia³ III

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. 1. Obszar w granicach planu nie znajduje siê w strefie
ochronnej ujêcia wody.

2. Teren objêty planem zlokalizowany jest w obszarach
o znacznych zasobach wód podziemnych w obrêbie pietra
czwartorzêdowego.

3. W obszarze ochronnym zbiornika wód �ródl¹dowych
(100 m od brzegu Jeziora Powidzkiego) obowi¹zuje zakaz
realizacji nowych obiektów budowlanych.

4. Zbêdne masy ziemi powstaj¹ce podczas realizacji
inwestycji nale¿y sk³adowaæ w miejscach wyznaczonych przez

gminê lub zagospodarowaæ na terenie w³asnej posesji z
zachowaniem interesów w³a�cicieli dzia³ek s¹siednich.

5. Zabrania siê kszta³towania zagospodarowania terenu
w taki sposób, aby z obszarów zainwestowania, w tym w
szczególno�ci z obszarów utwardzonych odprowadzaæ po-
wierzchniowo �cieki w postaci wód opadowych i roztopo-
wych do stawów, strumieni lub cieków.

6. �cieki socjalne nale¿y odprowadzaæ do bezodp³ywo-
wych zbiorników na nieczysto�ci ciek³e z zapewnieniem regu-
larnego wywozu do oczyszczalni �cieków do czasu budowy
kolektora kanalizacji sanitarnej.

7. Zakaz instalowania przydomowych oczyszczalni �cie-
ków na projektowanych dzia³kach budowlanych.

8. Ochrona powierzchni ziemi, w miejscach gromadze-
nia odpadów powinna uniemo¿liwiaæ przenikanie substancji
szkodliwych lub ulegaj¹cych degradacji w sposób mog¹cy
pogarszaæ stan �rodowiska, do gruntu.

9. Na terenie zabudowy letniskowej podlegaj¹cym ochro-
nie akustycznej obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu
okre�lone w przepisach odrêbnych.

§9. Posiadaj¹cy do dzia³ki budowlanej tytu³ prawny, po-
winien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ siê
od dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomo�ci
s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³eczno
- gospodarczego przeznaczenia nieruchomo�ci i stosunków
miejscowych.

§10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania z od-
padami:

1) wytwórcy odpadów zobowi¹zani s¹ do ich selektywnej
zbiórki, umo¿liwiaj¹cej pó�niejszy odzysk lub unieszkodli-
wienie, zgodnie z wymogami ochrony �rodowiska;

2) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospoda-
rowane zgodnie z gminnym programem gospodarki odpa-
dami i przepisami odrêbnymi;

3) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie i
akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycznych
pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.

Rozdzia³ IV

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§11. Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w strefie zaewiden-
cjonowanych stanowisk archeologicznych, dla ochrony ar-
cheologicznego dziedzictwa kulturowego, na obszarach wy-
stêpowania stanowisk archeologicznych oraz w strefie ich
ochrony, podczas inwestycji zwi¹zanych z robotami ziemny-
mi, wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych w
zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania archeolo-
giczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków - Delegatura w Koninie przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê.
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Rozdzia³ V

Ustalenia dotycz¹ce sposobu zagospodarowania terenów i
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-
wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz

zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§12. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ nakazy i
zakazy wynikaj¹ce z:

1) Rozporz¹dzenia Nr 231/06 Wojewody Wielkopolskiego z
dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Powidzkiego Parku
Krajobrazowego,

2) Uchwa³y Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie
z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów
krajobrazu chronionego na terenie województwa koniñ-
skiego i zasad korzystania z tych obszarów (Obszar Chro-
nionego Krajobrazu �Powidzko - Bieniszewski�),

3) Obszaru ochrony siedlisk w sieci,,Natura 2000� - �Pojezie-
rze Gnie�nieñskie�.

Rozdzia³ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

§13. Parametry zabudowy i wska�niki kszta³towania zabu-
dowy okre�lono w dziale III.

Rozdzia³ VII

Szczegó³owe zasady scalania i podzia³u nieruchomo�ci

§14. Nie ustala siê warunków dotycz¹cych scalania nie-
ruchomo�ci.

§15. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
ML dzia³ki budowlane nale¿y wydzieliæ z zachowaniem k¹ta
prostego do Unii rozgraniczaj¹cej tereny o ro¿nym sposobie
przeznaczenia lub jako jej przed³u¿enie. Minimalna powierzch-
nia dzia³ki budowlanej 1000 m2.

Rozdzia³ VIII

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§16. 1. Ustala siê zakaz realizacji nowych obiektów bu-
dowlanych w odleg³o�ci 100 m od brzegu Jeziora Powidzkie-
go.

2. Ustala siê zakaz realizacji obiektów budowlanych i
nawierzchni trwa³ych oraz nasadzeñ drzew i krzewów w
strefie ochronnej wojskowego kabla teletechnicznego zloka-
lizowanego w odleg³o�ci 10 m od po³udniowo - wschodniej
granicy dzia³ki.

Rozdzia³ IX

Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej.

§17. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuje koniecz-
no�æ pod³¹czenia budynków do sieci wodnej i kolektora
kanalizacji sanitarnej po jego wybudowaniu.

Do czasu budowy kolektora sanitarnego dopuszcza siê
realizacjê bezodp³ywowych zbiorników na nieczysto�ci ciek³e.

§18. Na terenach objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury:

1) budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci elektro-
energetycznej oraz posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce po-
bór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania dzia³ki;

2) sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y realizowaæ jako podziemn¹;

3) dopuszcza siê realizacjê sieci elektroenergetycznej jako
napowietrznej wy³¹cznie w uzasadnionych przypadkach;

4) budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i
posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe, umo¿liwiaj¹ce pobór
wody zgodny z funkcj¹ oraz sposobem zagospodarowania
i zabudowy dzia³ki;

5) wszystkie budynki letniskowe powinny posiadaæ zbiorcze
lub indywidualne �ród³a dostarczania ciep³a w stopniu
wystarczaj¹cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego
z funkcj¹;

6) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, olej, ener-
gia elektryczna lub inne odnawialne �ród³a energii;

7) obs³uga komunikacyjna projektowanych dzia³ek budowla-
nych z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD lub z
drogi wewnêtrznej KDW.

§19. Na terenie objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ na nieruchomo�ci w³asnej
inwestora;

2) nale¿y zapewniæ minimalnie 2 miejsca parkingowe na
ka¿d¹ dzia³kê budowlan¹;

DZIA£ III

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ I

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
budownictwa letniskowego oznaczonych symbolem ML

§20. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolem ML:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa,
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§21. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
ML obowi¹zuje zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytko-
wania terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymcza-
sowych, za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania tere-
nów do produkcji rolnej, ogrodniczej;

2) lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne.

§22. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
ML ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) dla ka¿dej dzia³ki budowlanej obowi¹zuje:

� 5 � � : � � �
$� %� &�
�� 0 � � � � ����
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2) na jednej dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ jeden
budynek letniskowy;

a) poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿
50 cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji
g³ównego wej�cia do budynku letniskowego;

b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 5 m od
granicy dzia³ki z terenem projektowanych dróg we-
wnêtrznych oznaczonych symbolami 1 KDW � 3KDW
oraz 14 m od granicy z drog¹ publiczn¹ - powiatow¹,
zgodnie z rysunkiem planu;

c) dla zabudowy letniskowej dachy pokryte dachówk¹
lub materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, stro-
me, o k¹cie nachylenia 25 - 45 stopni;

d) elewacje budynków letniskowych tynkowane w kolo-
rach pastelowych lub z ceg³y, drewna albo kamienia;

e) dostêp do drogi publicznej poprzez projektowane dro-
gi wewnêtrzne, od strony drogi powiatowej zlokalizo-
wanej poza granic¹ planu;

f) na dzia³kach po³o¿onych przy drodze powiatowej na-
le¿y wprowadziæ zieleñ o charakterze izolacyjnym przy
granicy z drog¹ powiatow¹.

Rozdzia³ II

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu dróg
wewnêtrznych, oznaczonych, symbolami 1KDW-3KDW.

§23. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolem
1KDW-3KDW przeznaczenie:

1) podstawowe: teren dróg wewnêtrznych;

2) uzupe³niaj¹ce: sieci infrastruktury technicznej.

§24. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1KDW-3KDW usta³a siê zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹t-
kiem obiektów obs³ugi technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych.

§25. Ustala siê nastêpuj¹ce szeroko�æ w liniach rozgrani-
czaj¹cych

1) dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia 1 KDW
i 2KDW � 10 m;)

2) dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia 3KDW
- 6 m.

Rozdzia³ III

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
drogi wewnêtrznej pieszo - jezdnej, oznaczonego symbo-

lem KX.

§26. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem KX
przeznaczenie:

1) podstawowe: teren drogi wewnêtrznej pieszo - jezdnej;

2) uzupe³niaj¹ce: sieci infrastruktury technicznej.

§27. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia KX
ustala siê zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu.

§28. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
KX ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m.

DZIA£ IV

PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

Rozdzia³ I

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§29. Ustala siê tymczasowo dotychczasowy rolniczy spo-
sób u¿ytkowania terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami ML, KDW i KX do czasu realizacji planu.
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Rozdzia³ II

Ustalenia koñcowe

§30. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne klasy
IVa o powierzchni 1,62 ha znajduj¹ce siê w granicach objêtych
planem - Decyzja Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego
Nr DR.II.6060-89/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

§31. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami planu
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 15%.

§32. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.

§33. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz

(-) W³odzimierz We³nic
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XVIII/128/08

Rady Gminy Powidz
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr 48/1, obrêb Przybrodzin,

gmina Powidz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Powidz
rozstrzyga co nastêpuje:

1. W zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Przybrodzin,
zachodzi konieczno�æ realizacji nowych sieci i urz¹dzeñ sys-
temu kanalizacji sanitarnej.

2. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Powidz.

3. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji tych zadañ, ustalone bêd¹ wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Po-
widz.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XVIII/128/08

Rady Gminy Powidz
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr 48/1, obrêb Przybrodzin,

gmina Powidz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Powidz
rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy Powidz w spra-
wie braku uwag, na etapie wy³o¿enia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego
wgl¹du, nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

520

UCHWA£A Nr XXVIII/169/08 RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 30 grudnia 2008

w sprawie bud¿etu na rok 2009

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U.z
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r Nr 180 poz.

1111)) - oraz art. 165,166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 195 ust.
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych
(Dz..U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006
r., Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170
poz. 1218; Nr 187 poz. 1381 i Nr 249,poz. 1832, z 2007 Nr 82
poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984,
Nr 82 poz. 560 z 2008 r Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317,
Nr 216 poz. 1370) uchwala siê co nastêpuje:
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