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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.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	plano-
waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	
2003	r.	Nr	80,	poz.	717	ze	zmianami)	Rada	Gminy	
w	Lubaszu	uchwala,	co	następuje:

§1.1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	przy	ulicy	Sporto-
wej	w	Lubaszu,	zwaną	dalej	ｧzmianą	planuｦ.

2.	Zmiana	planu	obejmuje	obszar	w	obrębie	wsi	
Lubasz.

3.	Granice	obszaru	objętego	zmianą	planu	okre[lo-
ne	są	na	rysunku	planu.

4.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
1)	zaEącznik	Nr	1	-	rysunek	zmiany	planu,	opraco-

wany	w	skali	1:1000	i	zatytuEowany	ｧZmiana	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	 w	 przy	 ulicy	 Sportowej	 w	 Luba-
szu,	stanowiący	czę[ć	graficzną	zmiany	planu,	
zwany	dalej	ｧrysunkiem	zmiany	planuｦ;

2)	zaEącznik	Nr	2	-	stanowiący	rozstrzygnięcie	w	
sprawie	 stwierdzenia	 zgodno[ci	 ze	 studium	
uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowania	
przestrzennego;

3)	 zaEącznik	 Nr	 3	 -	 stanowiący	 rozstrzygnięcie	
Rady	Gminy	w	Lubaszu	o	sposobie	rozpatrze-
nia	uwag	wniesionych	do	projektu	zmiany	pla-
nu;

4)	 zaEącznik	 Nr	 4	 -	 stanowiący	 rozstrzygnięcie	
Rady	 Gminy	 w	 Lubaszu	 o	 sposobie	 realizacji	
zapisanych	 w	 zmianie	 planu	 inwestycji	 z	 za-
kresu	 infrastruktury	 technicznej,	 które	 nalerą	
do	 zadaG	 wEasnych	 gminy	 oraz	 zasadach	 ich	
finansowania.

§2.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	dziaEce	 -	nalery	przez	to	 rozumieć	dziaEkę	bu-

dowlaną	w	 rozumieniu	przepisów	o	planowa-
niu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym,	stano-
wiącą	obszar,	na	którym	more	być	realizowane	
zamierzenie	inwestycyjne,	do	którego	mają	za-
stosowanie	uregulowania	zawarte	w	uchwale;

2)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	rozumieć	linię	okre[lającą	dopuszczalną	mi-
nimalną	odlegEo[ć	budynku	lub	obiektu	od	linii	
rozgraniczającej	drogi;

3)	 ogrodzeniu	 arurowym	 -	 nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	ogrodzenie,	w	którym	udziaE	powierzchni	
peEnej	wynosi	najwyrej	30%;

4)	powierzchni	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-

mieć	powierzchnię	wszystkich	budynków	zlo-
kalizowanych	na	dziaEce,	mierzoną	po	obrysie	
[cian	zewnętrznych,	bez	schodów,	ramp,	tara-
sów,	zadaszeG,	wiatroEapów;

5)	powierzchni	zieleni	-	nalery	przez	to	rozumieć	
sumę	 powierzchni	 biologicznie	 czynnych,	 po-
krytych	ro[linno[cią	trawiastą,	zakrzewionych,	
zadrzewionych	 lub	 urządzonych	 jako	 oczka	
wodne;

6)	reklamie	-	nalery	przez	to	rozumieć	no[nik	in-
formacji	wizualnej	w	 jakiejkolwiek	materialnej	
formie	 wraz	 z	 elementami	 konstrukcyjnymi	 i	
zamocowaniami,	 niebędący	 szyldem,	 tablicą	
informacyjną	lub	znakiem	w	rozumieniu	przepi-
sów	o	znakach	i	sygnaEach	drogowych;

7)	 terenie	 -	nalery	przez	to	 rozumieć	powierzch-
nię	 o	 okre[lonym	 rodzaju	 przeznaczenia	 pod-
stawowego,	stanowiącą	najmniejszą	wydzielo-
ną	liniami	rozgraniczającymi	jednostkę	ustaleG	
zmiany	 planu,	 oznaczoną	 numerem	 i	 symbo-
lem	literowym,	dla	której	obowiązują	ustalenia	
szczegóEowe;

8)	 uciąrliwo[ci	 dla	 [rodowiska	 -	 nalery	przez	 to	
rozumieć	zjawiska	fizyczne	lub	stan.

§3.	Na	obszarze	objętym	zmianą	planu	ustala	się	
następujące	przeznaczenie	terenów:

1)	tereny	usEug	sportu	i	rekreacji	oraz	zieleni	urzą-
dzonej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	
symbolami	1US,	2US;

2)	tereny	zieleni	krajobrazowej,	oznaczone	na	ry-
sunku	zmiany	planu	symbolami	1ZK,	2ZK;

3)	tereny	wód	powierzchniowych	[ródlądowych,	
oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	symbolem	
WS;

4)	 tereny	 infrastruktury	 technicznej	 -	 kanalizacja	
-	 przepompownia	 [cieków	 sanitarnych,	 ozna-
czone	na	rysunku	zmiany	planu	symbolem	K.

§4.	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego	ustala	się	zakaz	lokalizacji	i	rozbudo-
wy	obiektów	budowlanych	i	urządzeG,	które	wpEy-
wają	negatywnie	na	Ead	przestrzenny,	a	w	tym:

1)	wolnostojących	reklam;
2)	tymczasowych	obiektów	budowlanych,	z	wy-

jątkiem	 urządzeG	 zaplecza	 budów	 lokalizowa-
nych	w	bezpo[rednim	sąsiedztwie	 terenu	bu-
dowy;

3)	ogrodzeG	peEnych	z	elementów	prefabrykowa-
nych.

§5.	W	zakresie	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyro-
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dy	i	krajobrazu	kulturowego	ustala	się:
1)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 za-

wsze	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko,	
dla	których	wymagane	 jest	obligatoryjne	spo-
rządzenie	raportu	oddziaEywania	na	[rodowisko	
w	 rozumieniu	 przepisów	 odrębnych,	 z	 wyjąt-
kiem	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 inwestycji	 celu	
publicznego,	o	których	mowa	w	§3;

2)	 ochronę	 powierzchni	 ziemi,	 powietrza	 i	 wód	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

3)	nakaz	ograniczenia	do	granic	dziaEki	inwestora	
jakichkolwiek	 emisji	 czynników	 szkodliwych	 i	
uciąrliwych;

4)	 zastosowanie	 zabezpieczeG	 dla	 nawierzchni	
przeznaczonych	dla	postoju	 i	prowadzenia	ru-
chu	koEowego	przed	infiltracją	zanieczyszczeG	
wód	 opadowych	 do	 [rodowiska	 gruntowo-	
wodnego;

5)	gromadzenie	i	segregację	odpadów	w	miejscach	
ich	powstawania	oraz	usuwanie	ich	zgodnie	z	
gminnym	planem	gospodarki	odpadami	i	prze-
pisami	odrębnymi;

6)	 realizacja	 inwestycji	 wymaga	 szczegóEowego	
rozpoznania	 geotechnicznych	 warunków	 po-
sadowienia	 fundamentów	 obiektów	 budowla-
nych;

7)	 re	 tereny	 1US,	 2US,	 nalerą	 do	 terenów,	 dla	
których	obowiązują	dopuszczalne	poziomy	ha-
Easu	jak	dla	terenów	rekreacyjno-wypoczynko-
wych,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

§6.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kultu-
rowego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej	
ustala	się	dla	ochrony	archeologicznego	dziedzictwa	
kulturowego	 obowiązek	 uzgadniania	 z	 Wielkopol-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków	prac	
ziemnych	 związanych	 z	 zabudowaniem	 i	 zagospo-
darowaniem	 terenu	 w	 celu	 uzyskania	 pozwolenia	
WWKZ	na	prace	archeologiczne.

§7.	W	zakresie	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	
ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych	ustala	się	sto-
sowanie	 trwaEych	 i	 estetycznych	elementów	urzą-
dzeG	zagospodarowania	terenu;

§8.	Na	terenach	usEug	sportu,	rekreacji	i	turysty-
ki,	 oznaczonych	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	 symbo-
lem	 1US,	 2US	 ustala	 się	 następujące	 parametry	 i	
wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospoda-
rowania	terenu:

1)	dopuszczenie	lokalizacji:
a)	boisk	sportowych,	rekreacyjnych	i	wypoczyn-

kowych;
b)	urządzeG	sportowych,	rekreacyjnych	i	wypo-

czynkowych;
c)	miejsc	zorganizowania	ogniska,	grilla;
d)	budynków	 i	obiektów	związanych	z	 funkcją	

terenu;
e)	maEej	architektury	i	o[wietlenia	terenu;
f)	doj[ć	i	dojazdów	związanych	z	funkcją	terenu	

oraz	dojazdów	przeciwporarowych;
g)	parkingu	terenowego;
h)	zieleni	urządzonej;

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	maksymalna	sumaryczna	powierzchnia	zabu-

dowy	budynkami	kubaturowymi-	do	20%	po-
wierzchni	dziaEki,

b)	 obowiązek	 zachowania	 -	 30%	 powierzchni	
dziaEki	w	postaci	terenów	zieleni	urządzonej;

c)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu;

d)	dopuszcza	się	wprowadzenie	sieci	i	urządzeG	
infrastruktury	technicznej	gminy;

e)	 zakaz	 realizacji	 utwardzonych	 dróg	 publicz-
nych	za	wyjątkiem	dojazdów	gospodarczych	i	
przeciwporarowych;

f)	 nakaz	wykonywania	niezbędnych	prac	 z	 za-
kresu:	 regulacji,	 w	 celu	 utrzymania	 terenu,	
nasadzeG	lub	wycinki	drzew	i	krzewów,	oraz	
innych	 dziaEaG	 związanych	 z	 konserwacją	
utrzymaniem	zieleni

3)	zasady	i	warunki	zabudowy:
a)	wysoko[ć	zabudowy	budynków	usEugowych	

-jedna	 kondygnacja	 nadziemna	 i	 poddasze	
urytkowe;

b)	obowiązują	dachy	sko[ne	o	nachyleniu	poEaci	
od	18	do	45	stopni.

§9.	 Na	 terenach	 zieleni	 krajobrazowej	 oznaczo-
nych	na	rysunku	planu	symbolami	1ZK,	2ZK,	ustala	
się	następujące	parametry	zagospodarowania	tere-
nu:

1)	zakaz	zabudowy	i	dopuszczenie	lokalizacji:
a)	zieleni	krajobrazowej;
b)	doj[ć	i	dojazdów	związanych	z	funkcją	terenu	

oraz	dojazdów	przeciwporarowych;
c)	maEej	architektury	i	o[wietlenia	terenu;

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	dopuszcza	się	wprowadzenie	sieci	i	urządzeG	

infrastruktury	technicznej	gminy;
b)	 zakaz	 realizacji	 utwardzonych	 dróg	 publicz-

nych	za	wyjątkiem	dojazdów	gospodarczych	i	
przeciwporarowych;

c)	nakaz	wykonywania	niezbędnych	prac	z	za-
kresu	 regulacji	 i	 utrzymania	 brzegów	 cieku	
wodnego	 oraz	 innych	 dziaEaG	 związanych	 z	
konserwacją	terenu	i	utrzymaniem	zieleni.

§10.	Na	terenie	wód	[ródlądowych	powierzchnio-
wych,	oznaczonym	na	rysunku	zmiany	planu	sym-
bolem	WS,	ustala	się	następujące	parametry	zago-
spodarowania	terenu:

1)	 lokalizację	 wód	 [ródlądowych	 powierzchnio-
wych	-	istniejący	ciek	wodny;

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	 zakaz	zrzutu	wszelkich	[cieków	sanitarnych	

do	cieku	wodnego,
b)	nakaz	wykonywania	prac	regulacyjnych	i	po-

rządkowych;
c)	 w	 sprawach	 nie	 uregulowanych	 niniejszą	
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uchwaEą	 w	 zakresie	 urytkowania	 terenów	
WS,	mają	zastosowanie	przepisy	szczególne.

§11.	 Na	 terenie	 infrastruktury	 technicznej-	 ka-
nalizacja	 -	 przepompownia	 [cieków	 sanitarnych,	
oznaczonym	na	rysunku	zmiany	planu	symbolem	K,	
ustala	się	następujące	parametry	zagospodarowania	
terenu:

1)	lokalizację:
a)	 istniejącej	 przepompowni	 [cieków	 sanitar-

nych	wraz	z	drogą	dojazdową;
b)	zieleni	wysokiej	 i	[redniej	o	charakterze	 izo-

lacyjnym;
c)	alternatywną	węzEa	sanitarnego;

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	 dopuszcza	 się	 przebudowę	 i	 remonty	 prze-

pompowni;
b)	zakaz	powiększania	terenu	przepompowni;
c)	zagospodarowania	terenu	przepompowni	zie-

lenią	wysoką	i	[rednią	o	charakterze	izolacyj-
nym;

§12.	Nie	okre[la	się	granic	i	sposobów	zagospoda-
rowania	terenów	lub	obiektów	podlegających	ochro-
nie,	ustalonych	na	podstawie	przepisów	odrębnych,	
w	tym	terenów	górniczych,	a	takre	nararonych	na	
niebezpieczeGstwo	powodzi	oraz	zagroronych	osu-
waniem	się	mas	ziemnych,	ze	względu	na	brak	ich	
występowania	na	obszarze	objętym	planem.

§13.	 Nie	 wyznacza	 się	 terenów	 wymagających	
wszczęcia	 postępowania	 scalania	 i	 podziaEu	 nieru-
chomo[ci	w	 rozumieniu	przepisów	odrębnych.	Nie	
okre[la	się	takre	szczegóEowych	zasad	i	warunków	
scalania	 i	 podziaEu	 nieruchomo[ci	 w	 rozumieniu	
przepisów	odrębnych.

§14.	Nie	okre[la	się	szczególnych	warunków	za-
gospodarowania	 terenów	 oraz	 ograniczenia	 w	 ich	
urytkowaniu,	w	tym	zakazów	zabudowy.

§15.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	
budowy	systemów	komunikacji	ustala	się:

1)	zachowanie	ciągEo[ci	powiązaG	elementów	ko-
munikacji	na	terenie	zmiany	planu	z	zewnętrz-
nym	 ukEadem	 komunikacyjnym	 z	 uwzględnie-
niem	ustaleG	zmiany	planu;

2)	dopuszczenie	lokalizacji	dodatkowych,	nie	wy-
mienionych	 zmianą	 planu	 elementów	 ukEadu	
komunikacyjnego;

3)	w	zalerno[ci	od	programu	funkcjonalnego	za-
pewnienie	 potrzeb	 parkingowych	 zgodnie	 z	
przepisami	szczególnymi.

§16.1.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	
i	budowy	infrastruktury	technicznej,	ustala	się:

1)	zachowanie	ciągEo[ci	istniejących	sieci	uzbroje-
nia	terenu	z	sieciami	projektowanymi;

2)	 zachowanie	 istniejących	 sieci,	 z	 morliwo[cią	
ich	remontu,	przebudowy	lub	rozbudowy;

3)	 przyEączanie	 nowych	 obiektów	do	 sieci	 infra-
struktury	 technicznej	 oraz	 usuwanie	 kolizji	 z	
siecią	istniejącą	na	podstawie	warunków	tech-
nicznych	okre[lonych	przez	gestorów	sieci;

4)	 lokalizację	 nowych	 odcinków	 sieci	 na	 innych	
terenach	za	zgodą	wEa[ciciela;

5)	 lokalizację	obiektów	infrastruktury	technicznej	
nie	okre[lonych	w	ustaleniach	planu	pod	wa-
runkiem	wspólnego	uzgodnienia	wEa[ciciela	te-
renu	i	gestora	sieci.

2.	W	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę	ustala	się	za-
opatrzenie	w	wodę	z	sieci	gminnej:

3.	W	 zakresie	 zaopatrzenia	 odprowadzenia	 [cie-
ków	komunalnych	ustala	się:

1)	odprowadzenie	[cieków	do	kanalizacji	sanitar-
nej	i	istniejącej	przepompowni	[cieków.

2)	 zakaz	 wprowadzania	 [cieków	 bytowo-komu-
nalnych	do	gruntu	i	wód	pEynących.

4.	 W	 zakresie	 zaopatrzenia	 odprowadzenia	 wód	
opadowych	i	roztopowych	ustala	się	zagospodaro-
wanie	wód	opadowych	i	roztopowych	w	granicach	
wEasnej	dziaEki	lub	odprowadzenie	do	sieci	kanaliza-
cji	deszczowej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

5.	W	zakresie	sieci	gazowej	ustala	się	zaopatrze-
nie	w	 gaz	 z	 sieci,	 a	 do	 czasu	wybudowania	 sieci	
gazowej	dopuszcza	się	stosowanie	gazu	pEynnego.

6.	 W	 zakresie	 sieci	 elektroenergetycznej	 ustala	
się:

1)	zaopatrzenie	w	prąd	z	sieci	elektroenergetycz-
nej;

2)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 stacji	 transformatoro-
wych.

7.	 W	 zakresie	 zaopatrzenia	 w	 energię	 cieplną	
ustala	się	stosowanie	paliw	pEynnych,	gazowych	 i	
staEych	charakteryzujących	się	niskimi	wskapnikami	
emisji	lub	alternatywnych	pródeE	energii.

8.	W	zakresie	telekomunikacji	dopuszcza	się	loka-
lizację	 nowej	 telekomunikacyjnej	 kanalizacji	 kablo-
wej.

§17.	 Nie	 okre[la	 się	 innych	 nir	 dotychczasowe	
sposobów	i	terminów	tymczasowego	zagospodaro-
wania,	urządzenia	i	urytkowania	terenów,	do	czasu	
ich	zagospodarowania	zgodnego	z	uchwaEą.

§18.	Ustala	 się	30%	stawkę,	 o	 której	mowa	w	
art.	36	ust.	4	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	pla-
nowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym,	sEurą-
cą	naliczeniu	jednorazowej	opEaty	z	tytuEu	wzrostu	
warto[ci	 nieruchomo[ci,	 okre[loną	 przy	 uwzględ-
nieniu	przeznaczenia	terenu,	w	związku	z	uchwale-
niem	zmiany	planu.

§19.	Traci	moc	uchwaEa	Rady	Gminy	Lubasz	Nr	
XX/244/01	z	dnia	24	kwietnia	2001	roku	w	spra-
wie	 zmiany	miejscowego	planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	gminy	Lubasz,	na	obszarze	wsi	Lu-
basz,	 w	 rejonie	 ulicy	 Winiary	 w	 zakresie	 objętym	
niniejszą	uchwaEą.
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§20.1.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	
Gminy	Lubasz.

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

Przewodniczący
Rady	Gminy

(-) BogusEaw Dymek
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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	w	Lubaszu	stwierdza	zgodno[ć	zmiany	miej-

scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
przy	ulicy	Sportowej	w	Lubaszu	z	ustaleniami	stu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego.

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	w	Lubaszu	rozstrzyga,	co	następuje:	Na	pod-
stawie	o[wiadczenia	Wójta	Gminy	Lubasz	z	dnia	27	
sierpnia	2009	r.	w	sprawie	braku	uwag	do	projektu	

miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	 wyEoronego	 do	 publicznego	 wglądu	 wraz	 z	
prognozą	skutków	wpEywu	ustaleG	planu	na	[rodo-
wisko,	nie	rozstrzyga	się	o	sposobie	ich	rozpatrze-
nia.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym(Dz.U.	 Nr	 80,	 poz.	 717	 z	 pópniejszymi	
zmianami)	 Rada	 Gminy	 w	 Lubaszu	 rozstrzyga	 o	
sposobie	 realizacji	 zapisanych	 w	 planie	 inwestycji	
z	zakresu	infrastruktury	technicznej	w	następujący	
sposób:

§1.1.	Zadania	w	zakresie	infrastruktury	technicz-
nej	 prowadzić	 będą	 wEa[ciwe	 przedsiębiorstwa	 w	
kompetencji,	 których	 lery	 rozwój	 sieci:	 wodocią-
gowej	 i	kanalizacji	sanitarnej,	energetycznej,	gazo-
ciągowej	 i	cieplnej,	zgodnie	z	miejscowym	planem	
zagospodarowania	 przestrzennego	 oraz	 na	 pod-
stawie	 przepisów	 odrębnych.	 Zadania	 w	 zakresie	
gospodarki	 odpadami	 realizowane	 będą	 zgodnie	 z	

miejscowym	planem	zagospodarowania	przestrzen-
nego,	zgodnie	z	planem	gospodarki	odpadami	oraz	
na	podstawie	przepisów	odrębnych.

2.	Za	podstawę	przyjęcia	do	realizacji	zadaG	okre-
[lonych	 w	 planie	 zagospodarowania	 przestrzenne-
go,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	stano-
wić	będą	zapisy	Wieloletniego	Planu	Inwestycyjnego	
Gminy	Lubasz.

3.	Okre[lenie	terminów	przystąpienia	i	zakoGcze-
nia	 realizacji	 tych	 zadaG,	 ustalone	 będzie	 wedEug	
kryteriów	 i	 zasad	 przyjętych	 przy	 konstruowaniu	
Wieloletniego	Planu	Inwestycyjnego	Gminy	Lubasz.

4.	Inwestycje	realizowane	mogą	być	etapowo	w	
zalerno[ci	od	wielko[ci	[rodków	przeznaczonych	na	
inwestycje.

ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	nr	XXII/229/09

Rady	Gminy	w	Lubaszu
z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	uchwalenia	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	przy	ulicy	Sportowej	w	Lubaszu

ROZSTRZYGNIECIE	W	SPRAWIE	STWIERDZENIA	ZGODNOZCI	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODARO-
WANIA	PRZESTRZENNEGO	Z	USTALENIAMI	STUDIUM	UWARUNKOWAF	I	KIERUNKÓW	ZAGOSPODA-

ROWANIA	PRZESTRZENNEGO

ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	nr	XXII/229/09

Rady	Gminy	w	Lubaszu
z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	uchwalenia	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	przy	ulicy	Sportowej	w	Lubaszu

ROZSTRZYGNIĘCIE	W	SPRAWIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	DO	WYDOqONEGO	DO	PU-
BLICZNEGO	WGLĄDU	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO

ZaEącznik	nr	4
do	uchwaEy	nr	XXII/229/09

Rady	Gminy	w	Lubaszu
z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	uchwalenia	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	przy	ulicy	Sportowej	w	Lubaszu

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	ZMIANIE	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGO-
SPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	PRZY	ULICY	SPORTOWEJ	W	LUBASZU,	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	
INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY,	ORAZ	ZASADACH	

ICH	FINANSOWANIA
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§2.	Finansowanie	inwestycji	będzie	odbywać	się	
poprzez:

1)	wydatki	z	budretu	gminy;
2)	 wspóEfinansowanie	 [rodkami	 zewnętrznymi,	

poprzez	budret	gminy	-	w	ramach	m.in.:
a)	dotacji	unijnych;
b)	dotacji	samorządu	województwa;
c)	dotacji	i	poryczek	z	funduszy	celowych;

d)	kredytów	i	poryczek	bankowych;
e)	innych	[rodków	zewnętrznych;

3)	odziaE	 inwestorów	w	finansowaniu	w	ramach	
porozumieG	 o	 charakterze	 cywilno-prawnym	
lub	w	formie	partnerstwa	publiczno	-	prywat-
nego	-	ｧPPPｦ,	a	takre	wEa[cicieli	nieruchomo-
[ci.

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	8	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,	Nr	153,	
poz.	1271,	Nr	214,	poz.	1806;	 z	2003	 r.	Nr	80,	
poz.	 717,	 Nr	 162,	 poz.1568;	 z	 2004	 r.	 Nr	 102,	
poz.	1055,	Nr	116,	poz.	1203,	Nr	167,	poz.	1759;	
z	2005	r.	Nr	172,	poz.	1441,	Nr	175,	poz.	1457;	z	
2006	r.	Nr	17,	poz.	128,	Nr	181,	poz.1337;	z	2007	
r.	Nr	48,	poz.	327,	Nr	138,	poz.974,	Nr	173,	poz.	
1218;	z	2008	r.	Nr	180,	poz.	1111,	Nr	223,	poz.	
1458;	z	2009	r.	Nr	52,	poz.	420)	w	związku	z	art.	
5,	art.	19	pkt	2	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991	r.	
o	podatkach	i	opEatach	lokalnych	(Dz.U.	z	2006	r.	
Nr	121,	poz.	844,	Nr	220,	poz.	1601,	Nr	225,	poz.	
1635,	Nr	245,	poz.	1775,	Nr	249,	poz.	1828,	Nr	
251,	poz.	1847,	z	2008	r.	Nr	93,	poz.	585;	Nr	116,	
poz.730,	Nr	223,	poz.	1463;	z	2009	r.	Nr	56,	poz.	
458)	｠	uchwala	się,	co	następuje:

§1.	Ustala	się	w	następującej	wysoko[ci	stawki	
podatku	od	nieruchomo[ci	na	terenie	gminy	Ostrów	
Wielkopolski	w	2010	roku:

1)	od	gruntów:
a)	związanych	z	prowadzeniem	dziaEalno[ci	go-

spodarczej,	bez	względu	na	sposób	zakwalifi-
kowania	w	ewidencji	gruntów	 i	budynków	｠	
0,70	zE	od	1	m2	powierzchni,

b)	pod	jeziorami,	zajętych	na	zbiorniki	wodne	re-
tencyjne	lub	elektrowni	wodnych	｠	4,04	zE	za	
1	ha	powierzchni,

c)	pozostaEych,	w	tym	zajętych	na	prowadzenie	
odpEatnej	statutowej	dziaEalno[ci	porytku	pu-
blicznego	przez	organizacje	porytku	publiczne-
go	｠	0,16	zE	od	1	m2	powierzchni,

2)	od	budynków	lub	ich	czę[ci:
a)	mieszkalnych	｠	0,55	zE	za	1	m2	powierzchni	

urytkowej,
b)	związanych	z	prowadzeniem	dziaEalno[ci	go-

spodarczej	 oraz	 od	 budynków	 mieszkalnych	
lub	 ich	 czę[ci	 zajętych	na	prowadzenie	dzia-
Ealno[ci	gospodarczej	｠	18,00	zE	od	1	m2	po-
wierzchni	urytkowej,

c)	zajętych	na	prowadzenie	dziaEalno[ci	gospo-

darczej	 w	 zakresie	 obrotu	 kwalifikowanym	
materiaEem	 siewnym	 ｠	 9,44	 zE	 od	 1	 m2	 po-
wierzchni	urytkowej,

d)	zajętych	na	prowadzenie	dziaEalno[ci	gospodar-
czej	w	zakresie	udzielania	[wiadczeG	zdrowot-
nych	｠	4,16	zE	od	1	m2	powierzchni	urytkowej,

e)	pozostaEych,	w	tym	zajętych	na	prowadzenie	
odpEatnej	statutowej	dziaEalno[ci	porytku	pu-
blicznego	przez	organizacje	porytku	publiczne-
go	｠	3,42	zE	od	1	m2	powierzchni	urytkowej,

3)	 od	 budowli	 ｠	 2%	 ich	warto[ci	 okre[lonej	 na	
podstawie	art.	4	ust.	1	pkt	3	i	ust.	3	｠	7	usta-
wy	z	dnia	12	stycznia	1991	roku	o	podatkach	
i	opEatach	lokalnych	(Dz.U.	z	2006	r.	Nr	121,	
poz.	844	z	pópn.	zm.).

§2.1.	Podatek	od	nieruchomo[ci	od	osób	fizycz-
nych	pobierany	jest	w	drodze	inkasa	przez	inkasen-
tów	lub	pEatny	w	kasie	Urzędu	Gminy	albo	na	konto	
bankowe	gminy.

2.	Wysoko[ć	wynagrodzenia	 za	 inkaso	dla	 inka-
sentów	okre[lonych	w	ust.	1	ustala	odrębna	uchwa-
Ea	Rady	Gminy.

§3.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Ostrów	Wielkopolski.

§4.	 UchwaEa	 podlega	 rozplakatowaniu	 na	 tabli-
cy	 ogEoszeG	 Urzędu	 Gminy	 oraz	 na	 terenie	 gminy	
Ostrów	Wielkopolski.

§5.	 Traci	 moc	 uchwaEa	 Nr	 XXI/226/2008	 Rady	
Gminy	 Ostrów	 Wielkopolski	 z	 dnia	 23	 wrze[nia	
2008	r.	w	sprawie	ustalenia	wysoko[ci	stawek	po-
datku	od	nieruchomo[ci.

§6.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	14	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Wielkopolskiego	i	obowiązuje	od	1	stycz-
nia	2010	roku.

Przewodniczący
Rady	Gminy

(-) Piotr Zniegowski
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UCHWADA Nr XXXIII/298/2009 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z	dnia	17	wrze[nia	2009	r.

w sprawie ustalenia wysoko[ci stawek podatku od nieruchomo[ci


