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Załņcznik nr 10 
do uchwały nr IV/15/2011 

Rady Gminy Granowo 
z dnia 24 stycznia 2011 r. 

 

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 

NA ROK BUDŻETOWY 2011 

      
 
 

L.p. 

Sołectwo 600-Transport 921 – Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego 

 
 

Razem 

60016-drogi 
publiczne gminne 92109-domy i oŌrodki kultury, 

Ōwietlice i kluby 

1 2 3 4 5 6 

x x § 4300 § 4260 § 4210 x 

1 Bielawy 1800 0 0 1800 

2 Dalekie 700 200 400 1300 

3 DrużyŊ 1 200,00 1000 200 2400 

4 Granowo 13 500,00 0 0 13500 

5 Granówko 3 000,00 600 500 4100 

6 Januszewice 0 750 650 1400 

7 Kņkolewo 2 200,00 800 1200 4200 

8 Kotowo 3000 0 0 3000 

9 Kubaczyn 1200 400 400 2000 

10 Niemierzyce 1100 400 1000 2500 

11 Separowo 1100 400 500 2000 

12 StrzňpiŊ 1100 400 500 2000 

13 Zemsko 1000 400 200 1600 

  Razem 30 900 5 350 5 550 41800 
2 4 10
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2 4 11 

UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY MIASTA I GMINY BUK 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
położonych w Niepruszewie - działki o numerze ewidencyjnym 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/3, 119. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy 
Buk uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej położonych w Niepruszewie – działki 

o numerze ewidencyjnym 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115/3, 119, zwany dalej „planem”, stwierdza-
jņc zgodnoŌń planu z ustaleniami studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Buk uchwalonego 
uchwałņ Nr XX/149/2000 Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia 
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Buk” ze 
zmianami. 

2. Załņczniki do uchwały stanowiņ: 
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1) czňŌń graficzna planu w skali 1:1000, zwana 
dalej „rysunkiem planu” - załņcznik nr 1, 

2) rozstrzygniňcie Rady Miasta i Gminy Buk 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załņcznik nr 2, 

3) rozstrzygniňcie Rady Miasta i Gminy Buk 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
miasta i gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych - załņcznik nr 3. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
no na rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – 
należy przez to rozumień budynek miesz-
kalny jednorodzinny w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane; 

2) działce – należy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ teren, 
na którym dopuszcza siň usytuowanie bu-
dynku; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień sumň powierzchni terenu wyzna-
czonņ przez rzut pionowy zewnňtrznych 
krawňdzi budynku w stanie wykoŊczonym; 

5) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci; 

6) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumień element systemu informacji gmin-
nej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji 
ekologicznej; 

7) urzņdzeniu reklamowym – należy przez to 
rozumień noŌnik reklamowy trwale zwiņza-
ny z gruntem lub zamontowany na elewacji 
budynku, wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami. 

 
§ 3. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolami 1MN - 9MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, oznaczone symbolami 1MN/U - 
2MN/U; 

3) tereny zieleni izolacyjnej i infrastruktury 
technicznej, oznaczone symbolami 1ZI/IT 
oraz 2ZI/IT; 

4) teren sportu i rekreacji, oznaczony symbo-
lem US; 

5) tereny rowu melioracyjnego i zieleni izola-
cyjnej, oznaczone symbolami 1W/ZI oraz 
2W/ZI; 

6) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, 
oznaczone symbolami 1KD-D oraz 2KD-D; 

7) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone 
symbolami 1KDW – 8KDW; 

8) teren publicznych ciņgów pieszo-
rowerowych, oznaczone symbolami 1KDX - 
3KDX. 

9) teren infrastruktury technicznej – elektro-
energetyka, oznaczony symbolem E. 

 
§ 4. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakaz wykonywania ogrodzeŊ pełnych od 
strony terenów dróg; 

2) zakaz lokalizacji urzņdzeŊ reklamowych; 
3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze 

ograniczonym przez ustalone nieprzekra-
czalne linie zabudowy; 

4) dopuszczenie lokalizowania szyldów i tablic 
informacyjnych o maksymalnej łņcznej 
powierzchni nieprzekraczajņcej 2m2 na jed-
nej działce, umieszczanych na elewacji bu-
dynku na wysokoŌci kondygnacji parteru 
lub na ogrodzeniu oraz wolno stojņcych do 
wysokoŌci 2m. 

 
§ 5. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony Ōrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych - 
zawsze oraz potencjalnie - znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko z wyłņczeniem inwe-
stycji celu publicznego, w rozumieniu 
przepisów odrňbnych; 

2) nakaz zachowania na terenach MN dopusz-
czalnych poziomów hałasu wymaganych 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

3) nakaz zachowania na terenach MN/U do-
puszczalnych poziomów hałasu wymaga-
nych dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

4) nakaz zachowania na terenach US dopusz-
czalnych poziomów hałasu wymaganych 
dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

5) nakaz ochrony wód powierzchniowych z 
uwagi na położenie terenu opracowania 
planu w obszarze szczególnej ochrony wód 
powierzchniowych i ich zlewni – rejon Je-
ziora Niepruszewskiego; 

6) nakaz stosowania, do czasu uzyskania wy-
maganych standardów akustycznych w 
Ōrodowisku, Ōrodków ochrony czynnej w 
postaci np. barier akustycznych, zieleni izo-
lacyjnej, rozwiņzaŊ konstrukcyjno-
materiałowych i funkcjonalnych poszcze-
gólnych obiektów i terenów lokalizowa-
nych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň nakaz prowadzenia badaŊ archeologicz-
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nych podczas inwestycji zwiņzanych z zagospoda-
rowaniem i zabudowaniem przedmiotowego tere-
nu, a wymagajņcych prac ziemnych, w zakresie 
uzgodnionym pozwoleniem odpowiednich służby 
ochrony zabytków, przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowň. 
 
§ 7. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
siň wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na wolnych od utwardzenia powierzchniach 
terenów dróg z uwzglňdnieniem przebiegu projek-
towanych sieci infrastruktury technicznej. 
 
§ 8. 1. Dla terenów 1MN - 9MN ustala siň nastňpu-
jņce parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

2) na jednej działce możliwoŌń lokalizacji wy-
łņcznie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojņcego oraz 
jednego maksymalnie dwustanowiskowe-
go budynku garażowego lub gospodarczo-
garażowego; 

3) dopuszczanie lokalizacji garażu w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem 
mieszkalnym lub w formie wolnostojņcej 
o powierzchni zabudowy nie wiňkszej niż 
50 m2; 

4) dopuszczanie lokalizacji budynku gospo-
darczo-garażowego w formie wolnostojņcej 
o powierzchni zabudowy nie wiňkszej niż 
50 m2; 

5) zakaz lokalizacji blaszanych budynków ga-
rażowych i gospodarczo - garażowych; 

6) maksymalnņ powierzchniň zabudowy – 
30% powierzchni działki budowlanej; 

7) minimalnņ powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego – 60% powierzchni działki 
budowlanej; 

8) posadowienie posadzki parteru budynków 
nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu; 

9) dachy pochyłe o kņcie nachylenia połaci 
dachowych od 25º do 45º; 

10) zastosowanie dachówki ceramicznej albo 
materiału dachówkopodobnego w kolorze 
ceglasto – czerwonym lub brņzowym; 

11) wysokoŌń budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze użytkowe, 
b) nie wiňcej niż 10,5 m od poziomu terenu do 

najwyższego punktu dachu; 
12) wysokoŌń budynków garażowych i gospo-

darczo-garażowych: 
a) 1 kondygnacja nadziemna, 
b) nie wiňcej niż 6,0m od poziomu terenu do 

najwyższego punktu dachu; 
13) dopuszczenie kondygnacji podziemnej je-

żeli pozwalajņ na to warunki gruntowo-
wodne; 

14) zastosowanie tynków na elewacjach bu-
dynków w kolorach pastelowych; 

15) lokalizacjň miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych w iloŌci minimum 2 
miejsca na każdy lokal mieszkalny na tere-
nie działki. 

2. Dla terenów 1MN/U i 2MN/U, ustala siň 
nastňpujņce parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowo 
- usługowa, 

2) dopuszczenie budowy na jednej działce 
jednego budynku mieszkalnego lub miesz-
kalno – usługowego oraz jednego maksy-
malnie dwustanowiskowego budynku ga-
rażowego lub gospodarczo-garażowego; 

3) dopuszczanie lokalizacji garażu w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem 
mieszkalnym lub w formie wolnostojņcej 
o powierzchni zabudowy nie wiňkszej niż 
50 m2; 

4) dopuszczanie lokalizacji budynku gospo-
darczo-garażowego w formie wolnostojņcej 
o powierzchni zabudowy nie wiňkszej niż 
50 m2; 

5) zakaz lokalizacji blaszanych budynków ga-
rażowych i gospodarczo - garażowych; 

6) maksymalnņ powierzchniň zabudowy 35% 
powierzchni działki; 

7) minimalnņ powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego - 55% powierzchni działki; 

8) posadowienie posadzki parteru budynków 
nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu; 

9) dachy pochyłe o kņcie nachylenia połaci 
dachowych od 25º do 45º; 

10) zastosowanie dachówki ceramicznej albo 
materiału dachówkopodobnego w kolorze 
ceglasto – czerwonym lub brņzowym; 

11) wysokoŌń budynków mieszkalnych i miesz-
kalno - usługowych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze użytkowe, 

b) nie wiňcej niż 10,5 m od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu; 

12) wysokoŌń budynków garażowych i gospo-
darczo - garażowych: 

a) 1 kondygnacja nadziemna, 
b) nie wiňcej niż 6,0 m od poziomu terenu do 

najwyższego punktu dachu; 
13) dopuszczenie kondygnacji podziemnej je-

żeli pozwalajņ na to warunki gruntowo-
wodne; 

14) zastosowanie tynków na elewacjach bu-
dynków w kolorach pastelowych; 

15) lokalizacjň miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych na terenie działki 
w iloŌci minimum 2 miejsca na każdy lokal 
mieszkalny i 2 miejsca postojowe na 100 
m2 powierzchni użytkowej budynku o funk-
cji usługowej. 
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3. Dla terenów oznaczonych symbolem 1ZI/IT 
i 2ZI/IT ustala siň nastňpujņce parametry i wskaź-
niki kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy; 
2) dopuszczenie remontu, modernizacji, roz-

budowy i przebudowy istniejņcych sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej oraz 
budowy nowych sieci i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

3) dopuszczenie nasadzeŊ zieleni z uwzglňd-
nieniem istniejņcej i projektowanej infra-
struktury technicznej. 

4. Dla teren US ustala siň nastňpujņce para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej; 
2) nakaz urzņdzenia terenu różnymi formami 

zieleni niskiej, krzewami oraz drzewami; 
3) minimalnņ powierzchniň biologicznie 

czynnņ - 80% powierzchni terenu; 
4) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-

chitektury i oŌwietlenia oraz zieleni w spo-
sób tworzņcy kompozycyjnie spójne roz-
wiņzanie architektoniczne i urbanistyczne; 

5) dopuszczenie lokalizacji boisk do gier i pla-
ców zabaw; 

6) dopuszczenie realizacji sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej. 

5. Dla terenów 1W/ZI i 2W/ZI ustala siň na-
stňpujņce parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej; 
2) nakaz ochrony istniejņcych urzņdzeŊ melio-

racji szczegółowej; 
3) nakaz ochrony istniejņcej zieleni izolacyj-

nej; 
4) dopuszczenie budowy przepustów. 

6. Dla terenu E ustala siň nastňpujņce para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacjň urzņdzeŊ infrastruktury elektro-
energetycznej; 

2) dopuszczenie nasadzeŊ zieleni na terenach 
niezainwestowanych. 

 
§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
obszarów szczególnego zagrożenia powodziņ oraz 
obszarów osuwania siň mas ziemnych ustala siň 
nakaz ochrony stanowisk archeologicznych objň-
tych ochronņ konserwatorskņ na podstawie usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
§ 10. 1. Nie okreŌla siň terenów, które wymagajņ 
wszczňcia procedury scalania i podziału nieru-
chomoŌci w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

2. Ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej 800 m2. 

3. Dopuszcza siň wydzielenia działek pod sie-
ci i urzņdzenia infrastruktury technicznej. 
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
pogorszyń istniejņce stosunki wodne na 
działkach sņsiednich; 

2) nakaz zachowania pasa technologicznego 
dla linii elektroenergetycznej Ōredniego 
napiňcia 15kV, wolnego od zabudowy i na-
sadzeŊ zieleni wysokiej, o szerokoŌci 7,5m 
od osi linii w obie strony; 

3) nakaz zachowania pasów technologicznych 
dla sieci wodociņgowych, wolnych od za-
budowy i nasadzeŊ zieleni wysokiej, o sze-
rokoŌci 3,0m od osi sieci w obie strony; 

4) nakaz zachowania wolnej od zabudowy 
i nasadzeŊ zieleni wysokiej strefy wyzna-
czonej odległoŌciami podstawowymi dla 
gazociņgu DN 225, o szerokoŌci 1,5m od 
osi gazociņgu w obie strony; 

5) nakaz zachowania odległoŌci podstawo-
wych wzglňdem gazociņgu w/c DN 200, 
wyznaczonych w zależnoŌci od rodzaju 
obiektów terenowych, na podstawie prze-
pisów według których przedmiotowa sień 
została wybudowana i zaprojektowana; 

6) na terenach 1ZI/IT, 2ZI/IT, 1KDW oraz 1KDX 
nakaz uzgodnienia skrzyżowaŊ, przebiegów 
równoległych oraz kolizji projektowanej in-
frastruktury technicznej wzglňdem istniejņ-
cego gazociņgu w/c DN 200 z jego zarzņd-
cņ; 

7) nakaz zastosowania rozwiņzaŊ zamiennych 
w przypadku wystņpienia kolizji inwestycji 
z urzņdzeniami melioracji szczegółowej. 

 
§ 12. Ustala siň nastňpujņce zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 
a) drogi publiczne, klasy dojazdowej, ozna-

czone symbolami 1KD-D i 2KD-D, o szero-
koŌci 10,0m; 

b) drogi wewnňtrzne, oznaczone symbolami 
1KDW - 8KDW, o szerokoŌci 10m; 

c) tereny publicznych ciņgów pieszo-
rowerowych, oznaczone symbolami 1KDX i 
2KDX, o szerokoŌci 8,0m; 

d) teren publicznego ciņgu pieszo-
rowerowego, oznaczony symbolem 3KDX, 
o szerokoŌci 2,5m; 

e) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na 
terenach dróg; 

f) dopuszcza siň realizacjň sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej w obrňbie terenu 
dróg i ciņgów pieszo-rowerowych, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

2) obsługň komunikacyjnņ terenów z dróg 
publicznych, klasy dojazdowej 1KD-D oraz 
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2KD-D oraz z terenów dróg wewnňtrznych 
1KDW - 8KDW; 

3) dopuszczenie wydzielenia drogi wewnňtrz-
nej na terenie 9MN o minimalnej szeroko-
Ōci 6,0m; 

4) zakaz lokalizacji nowych bezpoŌrednich 
zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 307; 

5) dopuszczenie obsługi komunikacyjnej czň-
Ōci działki o nr ewid. 119 istniejņcym zjaz-
dem z drogi wojewódzkiej nr 307; 

6) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego za-
opatrzenia w wodň do zewnňtrznego ga-
szenia pożarów, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

7) podłņczenie do sieci wodociņgowej na za-
sadach okreŌlonych przez gestora sieci; 

8) w zakresie sieci kanalizacyjnej: 
a) odprowadzanie Ōcieków bytowych i komu-

nalnych wyłņcznie do planowanej sieci ka-
nalizacji sanitarnej, 

b) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych z połaci dachowych bezpoŌred-
nio do gruntu w obrňbie działki budowla-
nej, bez naruszania interesu osób trzecich, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

c) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych z powierzchni utwardzonych 
dróg do gruntu lub rowów melioracyjnych, 
poprzez urzņdzenia podczyszczajņce, lub 
sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

9) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na 
warunkach okreŌlonych przez gestora sieci; 

10) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła 
dla celów grzewczych i technologicznych 

paliw niskoemisyjnych spalanych w urzņ-
dzeniach o wysokim stopniu sprawnoŌci 
lub wykorzystanie alternatywnych źródeł 
energii; 

11) zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņcej 
i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 

12) nakaz magazynowania segregowanych 
odpadów w pojemnikach na posesji i zago-
spodarowanie ich zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami 
odrňbnymi; 

13) nakaz zagospodarowania mas ziemnych 
pochodzņcych z wykopów na terenie wła-
snej działki lub wywóz na miejsce wskaza-
ne przez odpowiednie służby gminne. 

 
§ 13. Nie wyznacza siň terenów, dla których należy 
okreŌliń sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i użytkowania terenów. 
 
§ 14. Ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoŌci 30%. 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Buk. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy  
Rady Miasta i Gminy Buk  

(-) Andrzej Jankowski 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VI/34/2011 
Rady Miasta i Gminy Buk 

z dnia 29 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VI/34/2011 
Rady Miasta i Gminy Buk 

z dnia 29 marca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU              
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POŁOŻONYCH          

W NIEPRUSZEWIE – DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/3, 119. 
 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada 
Miasta i Gminy Buk rozstrzyga, co nastňpuje: 
 

§1. Do wyłożonego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dnia 6 
grudnia 2010r. Pan Jan Tritt złożył uwagň, 
którņ Burmistrz Miasta i Gminy Buk uwzglňd-
nił w czňŌci. 

 
 

§2. Nie uwzglňdnia siň, nieuwzglňdnionej przez 
Burmistrza, czňŌci uwagi wniesionej do wyło-
żonego projektu planu. Pan Jan Tritt wniósł o 
zmianň przeznaczenia terenu 9MN z terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Zmiana przeznaczenia tego terenu wymagałaby 
ponownego przeprowadzenia procedury plani-
stycznej, co najmniej od etapu wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglņdu. Wydłużyłoby to 
znaczņco procedurň uchwalenia planu.

.

  



Dziennik Urzňdowy 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VI/34/2011 
Rady Miasta i Gminy Buk 

z dnia 29 marca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA I GMINY BUK O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ                  

POŁOŻONYCH W NIEPRUSZEWIE – DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115/3, 119, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ           

WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
Rada Miasta i Gminy Buk rozstrzyga co nastňpuje: 
 

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania wła-
sne gminy. 
 

§2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg pu-
blicznych przewidzianych w planie oraz 
zwiņzanych z nimi wykupami terenów, 
prowadziń bňdņ właŌciwe jednostki gmin-
ne. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury tech-
nicznej prowadziń bňdņ właŌciwe przed-
siňbiorstwa, w kompetencji których leży 
rozwój sieci: wodociņgowej i kanalizacji 
sanitarnej, energetycznej, gazociņgowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
na podstawie przepisów odrňbnych. 

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
realizowane bňdņ zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go, zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami oraz na podstawie przepisów od-
rňbnych. 

4. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, które nale-
żņ do zadaŊ własnych gminy, stanowiń 
bňdņ zapisy Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej gminy Buk. 

5. OkreŌlenie terminów przystņpienia i za-
koŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone 
bňdzie według kryteriów i zasad przyjň-
tych przy konstruowaniu Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej gminy Buk. 

6. Inwestycje realizowane mogņ byń etapo-
wo w zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków 
przeznaczonych na inwestycje. 

 

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okreŌlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň po-
przez: 

1) Wydatki z budżetu gminy, 
2) Współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrz-

nymi, poprzez budżet gminy – w ramach 
m.in.: 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorzņdu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych Ōrodków zewnňtrznych. 
Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieŊ o charakterze cywilno – prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – 
„PPP”, a także właŌcicieli nieruchomoŌci

  


