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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami: 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, poz 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) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, 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) Rada Gminy £ubowo uchwala,
co nastêpuje.

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Zmian¹ studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy £ubowo� - uchwa³a Nr X/101/2007 Rady Gminy
£ubowo z dnia 19 pa�dziernika 2007 r. uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo- us³ugowej w Wierzycach,
dzia³ki nr ewid. 159/2, 159/3.

2. Granice obszarów objêtych planem zosta³y naniesio-
ne na rysunku planu.

3. Plan miejscowy sk³ada siê z tre�ci niniejszej uchwa³y
oraz integralnych czê�ci:

1) rysunku planu-w skali 1:1000-za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du - za³¹cznik
nr 2;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
zadañ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy -
za³¹cznik nr 3.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:

1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y;
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z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i mieszkaniowo-us³ugowej w Wierzycach, dzia³ki nr ewid. 159/2 i 159/3

3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy £ubowo;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj ¹ lub wzbogacaj ¹ przeznaczenie podstawowe;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ, podan¹ w mb
w jakiej mog¹ siê znajdowaæ lica �cian lub naro¿niki
budynków od granic dzia³ki ustalone od strony dróg lub
od �ciany lasu. Okre�lenie nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy oznacza, ¿e istnieje mo¿liwo�æ równoleg³ego w stosun-
ku do usytuowania na rysunku planu cofniêcia budynku
w g³¹b dzia³ki;

7) przedsiêwziêciach, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany lub o przedsiêwziêciach
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wyma-
gaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodo-
wisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia wymie-
nione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r., w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szcze-
gó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na �rodowisko - Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r.;

8) dopuszczalnych poziomach ha³asu - nale¿y przez to rozu-
mieæ dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone w Rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Ochrony �rodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w
�rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) dla okre�lonych
rodzajów terenów;

9) siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
okre�lony w ustawie ochronie przyrody tj. obszar l¹dowy
lub wodny, naturalny, pó³naturalny lub antropogeniczny,
wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotycz-
ne biotyczne okre�lony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.);

10) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ drzewa i
krzewy li�ciaste i iglaste posadzone w zwartym szpalerze
o szeroko�ci co najmniej 5 m;

11) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wej�cie na dzia³kê;
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12) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
ulic, placów, tras dojazdowych w kszta³cie wydzielonym
liniami rozgraniczaj¹cymi a stanowi¹ce spójn¹ funkcjonal-
nie i dostêpn¹ publicznie przestrzenn¹ ca³o�æ;

13) reklamie - nale¿y przez to wszelkie no�niki informacji
wizualnej (no�niki na�cienne, wolnostoj¹ce, tablice rekla-
mowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami, nie bêd¹ce szyldami, tablicami informa-
cyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach
i sygna³ach drogowych;

14) reklamie wielkoformatowej - nale¿y przez to rozumieæ
reklamê o powierzchni powy¿ej 12 m2;

15) tablicach informacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ ele-
menty systemu informacji, w tym: tablice informuj¹ce o
nazwie ulicy, numerze domu, tablice informuj¹ce tury-
stów, oraz tablice z og³oszeniami;

16) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dzia³alno�ci, nie bêd¹ce
reklam¹;

17) ³¹czniku - nale¿y przez to rozumieæ budynek ³¹cz¹cy dwa
budynki, którego funkcja ogranicza siê do komunikacji
wewnêtrznej;

18) dachu dwuspadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy dwie podstawowe po³acie dachowe o prze-
ciwleg³ych spadkach ³¹cz¹ce siê wzd³u¿ kalenicy, z do-
puszczeniem uzupe³nienia mniejszymi po³aciami wynika-
j¹cymi z rozcz³onkowania rzutu budynku lub z zastosowa-
nia takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy,
dobudowane gara¿e, naczó³ki itp.;

19) dachu wielospadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy co najmniej trzy podstawowe po³acie dacho-
we o podobnych spadkach, ³¹cz¹ce siê w jednym punkcie
lub wzd³u¿ kalenic. W przypadku rozcz³onkowanego rzutu
budynku lub zastosowania takich elementów jak lukarny,
ganki, ryzality; werandy, itp. podstawowe po³acie mog¹
byæ uzupe³niane mniejszymi po³aciami o podobnych spad-
kach;

20) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach o nachy-
leniu 12° lub wiêkszym albo o nachyleniu w �ci�le okre-
�lonym przedziale-powy¿ej 12°;

§3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne stanowi¹ obowi¹-
zuj¹ce ustalenia planu:

1) granice obszarów objêtych planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
oznaczenia graficzne i literowe dotycz¹ce przeznaczenia
terenu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) sposób ustawienia kalenic dachowych budynków miesz-
kalnych;

5) zieleñ izolacyjna.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

1) ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN,
na których przeznaczeniem podstawowym jest funkcja
mieszkaniowa - na ka¿dej dzia³ce jeden budynek mieszkal-
ny jednorodzinny oraz jeden budynek gospodarczy lub
gara¿. Przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ urz¹-
dzenia o niewielkich gabarytach zwi¹zane z funkcjonowa-
niem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub
telekomunikacyjnej - nie konkuruj¹ce wielko�ci¹ i wysoko-
�ci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowego;

2) ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/
U, na którym przeznaczeniem podstawowym jest funkcja
mieszkaniowa i funkcja us³ugowa - na ka¿dej dzia³ce jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, jeden budynek go-
spodarczy lub gara¿owy oraz budynek lub budynki us³u-
gowe - maksymalnie dwa na jednej dzia³ce. Dopuszcza siê
zrezygnowanie z funkcji us³ugowej na dzia³ce i przeznacze-
nie ca³ej dzia³ki wy³¹cznie na cele mieszkaniowe. Przezna-
czeniem dopuszczalnym mog¹ byæ urz¹dzenia zwi¹zane z
funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury tech-
nicznej lub telekomunikacyjnej - nie konkuruj¹ce wielko-
�ci¹ i wysoko�ci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowe-
go;

3) ustala siê teren infrastruktury technicznej � elektroener-
getyka, oznaczony na rysunku planu symbolem E;

4) ustala siê teren drogi gminnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KD;

5) ustala siê teren drogi pieszo jezdnej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem KDX;

6) ustala siê teren drogi po¿arowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KP;

7) ustala siê teren poszerzenia istniej¹cej drogi dojazdowej
wewnêtrznej, oznaczony na rysunku planu symbolami
kdw;

8) ustala siê tereny poszerzeñ istniej¹cej drogi gminnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1kd, 2kd.

§5. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

1) istniej¹c¹ zabudowê nale¿y w maksymalnym zakresie
adaptowaæ i przystosowywaæ do wspó³czesnych standar-
dów;

2) na terenach 1MN i 2MN nale¿y wznosiæ budynki partero-
we, ze stromymi dachami, poddaszem u¿ytkowym lub
nieu¿ytkowym;

3) budynki zwi¹zane z us³ugami powinny spe³niaæ wysokie
wymogi estetyczne a w ich kolorystyce nale¿y unikaæ
jaskrawych odcieni barw;
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4) szczególnej dba³o�ci wymaga zagospodarowanie zieleni¹
obrze¿y dzia³ek - pomiêdzy drogami a zabudow¹.

§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na terenach przeznaczonych pod zabudowê przeznaczenie
podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹
nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na �rodowisko ani do przedsiêwziêæ dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-
gany. Wymóg ten nie dotyczy komunikacji i infrastruktury
technicznej;

2) dla terenów 1MN i 2MN zakazuje siê przekraczania do-
puszczalnych poziomów ha³asu jak dla terenów mieszka-
niowych a na terenie MN/U jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowo-us³ugowej - zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Ochrony �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku
(Dz.U. Nr 120, poz. 826);

3) zakazuje siê przekszta³ceñ powierzchni ziemi, zak³ócaj¹-
cych naturaln¹ rze�bê terenu;

4) zakazuje siê odprowadzaæ nieczysto�ci p³ynne do gruntu;

5) na dzia³kach wprowadziæ zieleñ ozdobn¹ oraz zadrzewie-
nia i zakrzewienia. Stosowaæ ro�liny z przewag¹ gatunków
rodzimych, dostosowane do danego siedliska przyrodni-
czego;

6) na terenie MN/U, wzd³u¿ granic z terenem 1MN nale¿y
zrealizowaæ pasy zieleni izolacyjnej;

7) dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na
terenach 1MN i 2MN ustala siê rozwi¹zania indywidualne
w postaci studni ch³onnych lub rozprowadzenie powierzch-
niowe na tereny zielone wokó³ zabudowañ;

8) wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wód po-
wierzchniowych z terenu MN/U i z terenów dróg winny
spe³niaæ warunki obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie
ochrony �rodowiska. Przyjête rozwi¹zania musz¹ gwaran-
towaæ ochronê gruntów i wód podziemnych zgodnie z
okre�lonymi w przepisach szczególnych wymogami dla
obszaru szczególnej ochrony wód powierzchniowych -
zlewnia chroniona;

9) ochronê powietrza zapewniæ zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

10) energiê dla potrzeb technologicznych oraz dla celów grzew-
czych nale¿y wytwarzaæ na bazie paliw, charakteryzuj¹-
cych siê niskimi wska�nikami emisyjno�ci, takich jak ener-
gia elektryczna, gaz, olej opa³owy, energia odnawialna itp.
Zakazuje siê stosowania paliw wêglowych;

11) odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny i przeka-
zywaæ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z prze-
pisami szczególnymi i zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami;

12) �cieki bytowe i komunalne odprowadziæ docelowo po-
przez sieæ kanalizacyjn¹ do oczyszczalni w Przyborowie.
Do czasu zrealizowania systemu odprowadzenia �cieków

dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe zlokalizo-
wane na dzia³kach, atestowane, opró¿niane okresowo.
Zakazuje siê lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cie-
ków;

13) przy pracach ziemnych nale¿y uwzglêdniæ przebudowê
urz¹dzeñ melioracyjnych.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:

1) z uwagi na po³o¿enie obszaru objêtego planem w strefie
wystêpowania stanowisk archeologicznych inwestorzy s¹
zobowi¹zani do zlecenia sta³ego nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego nad ca³o�ci¹ prac ziemnych a w przy-
padku odkrycia obiektów archeologicznych zobowi¹zani
s¹ do zlecenia ratowniczych badañ archeologicznych w
celu sporz¹dzenia ewidencji obiektów zabytkowych oraz
skróconej dokumentacji naukowej tych partii obiektów,
które nastêpnie ulegn¹ bezpowrotnemu zniszczeniu w
trakcie prac budowlanych. Sposób realizacji ww. warun-
ków konserwatorskich winien byæ ustalony z Wydzia³em
Archeologicznym Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabyt-
ków w Poznaniu;

2) nie okre�la siê innych zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej z uwagi
na nie wystêpowanie wymienionych zagadnieñ na obsza-
rze objêtym planem.

§8. Okre�la siê nastêpuj¹ce wymogi wynikaj¹ce z potrze-
by kszta³towania przestrzeni publicznych:

1) stosowanie reklam dopuszcza siê wzd³u¿ nieprzekraczal-
nych linii zabudowy - wy³¹cznie na terenie MN/U. Reklamy
wolnostoj¹ce o ujednoliconych standardach grafiki, liter-
nictwa, kolorystyki nale¿y umieszczaæ na standardowych
stela¿ach przy zachowaniu wysoko�ci, nie zagra¿aj¹cej
bezpieczeñstwu na drogach;

2) zakazuje siê stosowania reklam wielkoformatowych;

3) elementy zagospodarowania dzia³ek typu: bramy, forma
grafiki numeracji domów, miejsca na odpady powinny byæ
zbli¿one w doborze materia³em i kolorystyk¹ w poszcze-
gólnych kwarta³ach zabudowy;

4) ogrodzenia frontowe a¿urowe. S³upki z ceg³y, drewna,
metalu lub kamienia naturalnego, wype³nienie w formie
elementów drewnianych lub metalowych.

§9. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³to-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki:

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN
nie mo¿e przekraczaæ 20%;

b) na terenie zabudowy mieszkaniowe - us³ugowej, ozna-
czonym na rysunku planu symbolem MN/U nie mo¿e
przekraczaæ 40%;

2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dzia³ki:
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a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN
nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 50%;

b) na terenie zabudowy mieszkaniowe - us³ugowej, ozna-
czonym na rysunku planu symbolem MN/U nie mo¿e
byæ ni¿szy ni¿ 30%;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) w odleg³o�ci 6 m od frontowych granic dzia³ek wzd³u¿
istniej¹cej drogi dojazdowej, wzd³u¿ istniej¹cej drogi
gminnej oraz wzd³u¿ projektowanej drogi gminnej KD;

b) w odleg³o�ci 5 m od granic dzia³ek wzd³u¿ drogi
po¿arowej KP, lecz nie mniej ni¿ 10 m od �ciany lasu
istniej¹cego poza obszarem objêtym planem - zgodnie
z rysunkiem planu.

4) parametry zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze u¿ytkowe lub
nieu¿ytkowe o ³¹cznej wysoko�ci nie przekraczaj¹cej
od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 m. Dopuszcza
siê wy¿sze elementy techniczne, np. kominy nie prze-
kraczaj¹ce wysoko�ci 12 m n.p.t;

b) dachy strome o nachyleniu 30° - 45°. Dla dachów
dwuspadowych obowi¹zuje wymóg ustawienia kale-
nic zgodnie z rysunkiem planu. Wymóg ten dotyczy
dachów wielospadowych tylko w przypadku, kiedy
kalenice posiadaj¹ d³ugo�æ powy¿ej 5 m. Dopuszcza
siê, by czê�ci budynku od strony elewacji ogrodowej
posiada³y kalenice prostopad³e do kalenicy g³ównej
bry³y budynku;

c) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce da-
chówkê lub inne tradycyjne materia³y pokryciowe w
gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciemnoczerwo-
nego.

5) parametry i zasady sytuowania budynków zwi¹zanych z
us³ugami:

a) budynek lub budynki zwi¹zane z us³ugami powinny
byæ usytuowane jako wolnostoj¹ce lub przy granicy
dzia³ki, przy której zlokalizowano je na rysunku planu;

b) dopuszcza siê powi¹zanie budynku lub budynków zwi¹-
zanych z us³ugami miêdzy sob¹ lub z budynkiem
mieszkalnym poprzez ³¹czniki;

c) wysoko�æ od poziomu terenu do okapu dachu nie
mo¿e przekroczyæ 6,0 m;

d) dachy p³askie lub strome o nachyleniu do 20°; dwuspa-
dowe, wielospadowe lub w przypadku lokalizowania
budynku przy granicy -jednospadowe.

6) parametry i zasady sytuowania budynków gospodarczych
lub gara¿y:

a) zakazuje siê lokalizowania na jednej dzia³ce wiêcej ni¿
jednego samodzielnego budynku gospodarczego lub
gara¿u. Dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowego
gara¿u w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego;

b) budynki gospodarcze lub gara¿e nale¿y sytuowaæ jako
wolnostoj¹ce, jako zespolone z budynkiem mieszkal-

nym lub us³ugowym z dopuszczeniem lokalizowania
przy granicy dzia³ki zaznaczonej na rysunku planu. W
przypadku zastosowania budynku gospodarczego lub
gara¿owego wolnostoj¹cego dopuszcza siê usytuowa-
nie go w odleg³o�ci 1,5 m od granicy dzia³ki;

c) zrealizowanie usytuowania przy granicy dzia³ki przez
pierwszego z dwóch inwestorów, których budynki go-
spodarcze lub gara¿e zosta³y zaznaczone na rysunku
planu jako zespolone narzuca analogiczne rozwi¹zanie
na dzia³ce s¹siedniej;

d) wysoko�æ od poziomu terenu do okapu dachu maksy-
malnie 3,2 m;

e) maksymalna powierzchnia 60 m2;

f) dachy strome, nawi¹zuj¹ce do dachów budynków
mieszkalnych jednorodzinnych kolorem pokrycia da-
chowego.

7) dopuszcza siê przebudowê lub rozbudowê istniej¹cych
budynków, przy czym dla rozbudowy obowi¹zuj¹ ustale-
nia niniejszego planu.

§10. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny
lub obiekty podlegaj¹ce ochronie, ustalone na podstawie
odrêbnych przepisów w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych.

§11. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u nieru-
chomo�ci:

1) dopuszcza siê korektê zaznaczonych na rysunku planu
podzia³ów na dzia³ki budowlane pod warunkiem ¿e nie
spowoduje ona zmniejszenia wielko�ci dzia³ek o wiêcej ni¿
10%;

2) w obrêbie terenu drogi po¿arowej, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem KP dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki i
do³¹czenie ich do istniej¹cych przyleg³ych dzia³ek budow-
lanych. Ogrodzenia dzia³ek powinny koñczyæ siê w odle-
g³o�ci 5 m od linii lasu, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszcza siê ³¹czenie projektowanych dzia³ek - maksy-
malnie trzech;

4) zakazuje siê wtórnych podzia³ów projektowanych dzia³ek;

5) nie przewiduje siê scalania i podzia³u nieruchomo�ci,
wymagaj¹cych wszczêcia procedury w rozumieniu przepi-
sów odrêbnych.

§12. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ szcze-
gólne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§13. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej:

1. Komunikacja

1) dla obs³ugi komunikacyjnej terenów ustala siê uk³ad
drogowy który tworz¹:

a) istniej¹ca poza obszarem objêtym planem droga
gminna KD(i), poszerzona kosztem dzia³ek o nr
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ewid 159/2 i 159/3 o pasy terenu o szeroko�ci 2 m,
oznaczone symbolami 1kd i 2kd - zgodnie z rysun-
kiem planu.

b) projektowana droga gminna, oznaczona symbolem
KD - o szeroko�ci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
równoleg³a do istniej¹cej, poza obszarem objêtym
planem, drogi powiatowej KD 2483P,

c) istniej¹ca poza obszarem objêtym planem droga
dojazdowa wewnêtrzna KDW(i), poszerzona kosz-
tem dzia³ki o nr ewid. 159/3 o pas terenu o szero-
ko�ci 4 m, oznaczony symbolem kdw - zgodnie z
rysunkiem planu;

d) projektowana droga po¿arowa KP o szeroko�ci 5 m
w liniach rozgraniczaj¹cych - zgodnie z rysunkiem
planu;

2) na obszarze objêtym planem nale¿y zabezpieczyæ miej-
sca postojowe dla samochodów osobowych w ilo�ci
nie mniejszej ni¿ 2 stanowiska na ka¿d¹ dzia³kê w
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 stanowi-
ska na 10 zatrudnionych lub u¿ytkowników us³ug, 2
stanowiska na ka¿de 100 m2 powierzchni-u¿ytkowej
us³ug w tym miejsca postojowe dla osób niepe³no-
sprawnych;

3) w przypadku, gdyby funkcja us³ugowa wymaga³a ob-
s³ugi samochodami ciê¿arowymi ustala siê obowi¹zek
zorganizowania miejsc prze³adunku na dzia³kach w
obrêbie terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MN/U.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:

1) istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y doprowadziæ sie-
ci¹ rozdzielcz¹ do obszaru objêtego planem,

2) woda dla celów przeciwpo¿arowych powinna byæ do-
stêpna w ilo�ci zapewniaj¹cej jej wymagane zapotrze-
bowanie dla celów przeciwpo¿arowych z urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do jej dostarczania do celów sanitarnych i
technologicznych. W przypadku braku warunków tech-
nicznych dopuszcza siê inne równorzêdne rozwi¹zanie.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §6 pkt 7 i pkt 8.

4. W zakresie odprowadzenia �cieków bytowych i komunal-
nych obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §6 pkt 12.

5. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ nale¿y:

1) projektowan¹ sieæ elektroenergetyczn¹ prowadziæ w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg,

2) energiê elektryczn¹ doprowadziæ z istniej¹cej sieci.
Stacjê transformatorow¹ zlokalizowaæ na terenie infra-
struktury - elektroenergetyka, oznaczonym na rysunku
planu symbolem E. Dopuszcza siê zmianê lokalizacji
stacji transformatorowej na inne miejsce, po uzgod-
nieniu z zak³adem energetycznym i uzyskaniu odpo-
wiedniej s³u¿ebno�ci gruntowej.

6. W zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w ³¹cza telefo-
niczne powinno siê odbywaæ z sieci projektowanej w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg.

7. Dopuszcza siê lokalizowanie na obszarze objêtym planem
urz¹dzeñ technicznych obs³ugi obiektów budowlanych i
obiektów pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê,
energiê elektryczn¹ oraz zwi¹zane z odprowadzeniem
�cieków lub innymi elementami uzbrojenia pod warun-
kiem uzyskania odpowiedniej s³u¿ebno�ci gruntowej.

8. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okre�lonych w
przepisach szczególnych.

§14. Nie okre�la siê sposobu i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§15. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysoko�ci 8%.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza Wójtowi Gminy £ubo-
wo.

§17. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z za³¹cz-
nikiem graficznym nr 1 - rysunek planu stanowi¹cym inte-
graln¹ czê�æ uchwa³y, podlegaj¹ publikacji w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Wielkopolskiego.

§18. Uchwa³a w sprawie mniejszego planu wchodzi w
¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Jan Grabowski
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXV/295/2009

Rady Gminy w £ubowie
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej
i mieszkaniowo - us³ugowej w WIERZYCACH, dzia³ki nr ewid. 159/2 i 159/3

ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY £UBOWO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO
PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU M.P.Z.P. TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ

W WIERZYCACH, DZIA£KI NR EWID. 159/2 I 159/3

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717) Rada Gminy w £ubowie rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy z dnia 27.03.2009
r. w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego do publiczne-
go wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ na
�rodowisko w dniach od 02.02.2009 r. do 16.03.2009 r. nie
rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXV/295/2009

Rady Gminy w £ubowie
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej
i mieszkaniowo - us³ugowej w WIERZYCACH, dzia³ki nr ewid. 159/2 i 159/3

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY £UBOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAÑ
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie 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
1 ustawy z 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 w £ubowie rozstrzyga co nastêpuje:

I. Sposób realizacji

Zapisane do realizacji w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, dotycz¹ce: zaopatrzenia w wodê, w gaz,
oraz odprowadzania �cieków bytowych z obszaru objêtego
planem bêd¹ realizowane przez w³a�cicieli dzia³ek. Dla prawi-
d³owej obs³ugi komunikacyjnej wyznacza siê:

- wzd³u¿ drogi powiatowej Pobiedziska - Czerniejewo na
d³ugo�ci ok. 120 m pas terenu szeroko�ci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, przeznaczony pod drogê serwisow¹,

- wzd³u¿ drogi gminnej nr ewid. 213/1 wyznacza siê pas
terenu na d³ugo�ci ok. 140 m o szeroko�ci 2,0 m, przezna-
czony pod poszerzenie drogi gminnej.

Przekazanie wy¿ej wymienionych terenów na rzecz gminy
nast¹pi w oparciu o stosowne porozumienia

Uchwalenie planu nie wywo³uje kosztów zwi¹zanych z
wyp³ata odszkodowañ na skutek zmniejszenia warto�ci nieru-
chomo�ci.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

�ród³a finansowania - inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególnione w punktach I ob-
jête realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia niniejszego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego bêd¹ finansowane
z bud¿etu gminy, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale
inwestorów zewnêtrznych w oparciu o ustawê z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêdnie-
niu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ i sposo-
bu ich realizacji.

Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego planu
inwestycyjnego gminy.
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