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kuna, o której zawiadomiono opiekuna najpóźniej 
poprzedniego dnia. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny Komorniki. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Wielkopol-
skiego. 

Przewodniczący  
Rady Gminy Komorniki  
(-) mgr Marian Adamski 

 
4 8 72

 
4873 

4 8 73 

UCHWAŁA NR X/93/2011 RADY GMINY ŁUBOWO 

 z dnia 4 października 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej dla działki nr ewidencyjny 212 ark. 2 w miejscowości Lednogóra, Gm. Łubowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), 
Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Łubowie 
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla działki nr ewi-
dencyjny 212 ark. 2 w miejscowoċci Lednogóra, 
Gm. Łubowo, Rada Gminy w Łubowie uchwala, co 
nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej dla działki nr ewidencyjny 
212 ark. 2 w miejscowoċci Lednogóra, Gm. Łubo-
wo, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu zgod-
noċci planu z ustaleniami studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łubowo, uchwalonego uchwałą Nr 
XXXVIII/273/02 Rady Gminy w Łubowie z dnia 
9 lipca 2002 r. oraz zmianą studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łubowo, uchwaloną uchwałą Nr 
XXXIV/401/2010 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 
kwietnia 2010r. oraz uchwałą nr IX/82/2011 z dnia 
16 sierpnia 2011r. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) czćċć graficzna zwana dalej „rysunkiem 

planu” - załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu - załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-

sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - załącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
ne zostały na rysunku planu 

 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest: 

1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu ob-
jćtego planem, przy jednoczesnej ochronie 
interesów publicznych i lokalnych, 

2) okreċlenie warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu, 

3) ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej, 
4) ustalenie zasad obsługi infrastrukturą 

techniczną. 
 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem MN; 

 
§ 4. Nastćpujące oznaczenia graficzne w rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica uchwalenia planu 
2) symbole oznaczające przeznaczenie tere-

nów, 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych sposobach zagospoda-
rowania, 

4) nieprzekraczalane linie zabudowy. 
 

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-
szą Uchwałć Rady Gminy w Łubowie; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami); 

3) przepisach szczególnych i odrćbnych – na-
leży przez to rozumieć inne źródła prawa; 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
czćċć graficzną planu stanowiącą załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 
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5) terenie – należy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu, wyznaczoną na rysunku 
planu linią rozgraniczającą, o okreċlonym 
przeznaczeniu, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem; 

6) działce budowlanej - definicja wg ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć sumć powierzchni zabudowy bu-
dynków; 

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
definicja wg Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć, że zakazuje sić lokalizo-
wać obiekty poza obszarem wyznaczonym 
tą linią za wyjątkiem inwestycji z zakresu 
łącznoċci publicznej ; przed nieprzekraczal-
ną linią zabudowy mogą być sytuowane: 
schody zewnćtrzne, ryzality, balkony, tara-
sy, wykusze o głćbokoċci nie przekraczają-
cej 1,2 m od lica ċciany budynku ; 

10) przeznaczeniu podstawowym, funkcji pod-
stawowej terenu – należy przez to rozumieć 
takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi; 

11) przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji do-
puszczalnej – należy przez to rozumieć ro-
dzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe; 

12) miejscu postojowym – rozumie sić przez to 
teren przeznaczony do postawienia samo-
chodu, przy czym jako miejsce postojowe 
można zaliczyć miejsce w garażu oraz na 
podjeździe do budynku; 

13) budynku gospodarczo – garażowym – na-
leży przez to rozumieć budynek gospodar-
czy, garażowy lub gospodarczo-garażowy; 

14) dachu stromym – należy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub wićcej płaszczyznach 
spadku, nachylony pod kątem od 300 do 
450; 

15) wysokoċci zabudowy – należy przez to ro-
zumieć wysokoċć budynku, którą sić mie-
rzy od poziomu terenu przy głównym wej-
ċciu do budynku do najwyższego punktu 
górnej krawćdzi elewacji frontowej lub do 
najwyżej położonej kalenicy; 

16) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym czćċć ażuro-
wa stanowi 60% powierzchni całkowitej 
ogrodzenia; 

17) elementach małej architektury definicja wg 
ustawy Prawo Budowlane; 

18) pasie drogowym – zgodnie z ustawą 
o drogach publicznych; 

19) szyldach – należy przez to rozumieć ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub 
miejsc wykonywania działalnoċci; 

20) reklamie wbudowanej – należy przez to ro-
zumieć miejsce lub element, umieszczony 
na obiekcie budowlanym, wykorzystywany 
do ekspozycji reklam, napisów i elementów 
dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 
m2 nie jest reklamą wbudowaną; 

21) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć usługi nie zaliczone do przedsić-
wzićć mogących zawsze znacząco wpływać 
na ċrodowisko lub potencjalnie znacząco 
wpływać na ċrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrćbnych. 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 6. 1. Wyznacza sić teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MN, dla którego ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktu-
ra techniczna, budynki gospodarczo – ga-
rażowe oraz usługi nieuciążliwe jako wbu-
dowane w budynki mieszkalne lokale użyt-
kowe zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) sytuowanie budynków przy uwzglćdnieniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) formć zabudowy należy kształtować jako 
uzupełnienie i kontynuacjć istniejącej za-
budowy miejscowoċci; 

3) projektowane budynki gospodarczo – gara-
żowe winny być zharmonizowane pod 
wzglćdem formy architektonicznej 
z zabudową mieszkalną; 

4) ogrodzenia ażurowe (§5 ust. 16) na granicy 
działek budowlanych, ogrodzenia wzboga-
cone zielenią ; zakaz stosowania ogrodzeĉ 
z pólfabrykatów betonowych ; 

5) obowiązuje wysokoċć ogrodzenia od stro-
ny pasa drogi maksymalnie do 1,6 m. 

6) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej za wyjątkiem 
inwestycji z zakresu łącznoċci publicznej ; 

7) zakaz sytuowania wszelkich obiektów 
i urządzeĉ tymczasowych, które nie są ċci-
ċle związane z planowanym przeznacze-
niem terenu, za wyjątkiem obiektów bu-
dowlanych lokalizowanych na czas budowy 
; 

8) zakaz sytuowania garaży blaszanych. 
3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 
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1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć, dla których 
wymagana jest decyzja o ċrodowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanych przed-
sićwzićć mogących zawsze znacząco od-
działywać na ċrodowisko oraz przedsić-
wzićć mogących potencjalnie znacząco od-
działywać na ċrodowisko za wyjątkiem in-
westycji celu publicznego; 

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzeĉ fragmentów tere-
nów z uwzglćdnieniem wymagaĉ sieci in-
frastruktury technicznej ; 

3) obsługa komunikacyjna z przylegającej 
drogi publicznej powiatowej oznaczonej 
symbolem KD poprzez projektowany zjazd 
na działkć, który należy realizować 
z bezwglćdnym poszanowaniem istnieją-
cego drzewostanu ; 

4) gromadzenie i segregacjć odpadów w 
miejscach ich powstawania w przystoso-
wanych do tego celu pojemnikach usytu-
owanych w wyznaczonych miejscach na te-
renie posesji, a nastćpnie przekazanie do 
odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie 
z przepisami odrćbnymi i gminnym pla-
nem gospodarki odpadami; 

5) stosowanie do celów grzewczych paliw 
charakteryzujących sić najniższymi wskaź-
nikami emisyjnymi, takich jak : paliwa ga-
zowe, płynne lub inne odnawialne źródła 
energii z zakazem stosowania paliw wyso-
koemisyjnych ; 

6) wody opadowe i roztopowe należy zago-
spodarować w granicach własnej działki 
odprowadzając na tereny biologicznie 
czynne; 

7) odprowadzenie ċcieków bytowych docelo-
wo do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrze-
żeniem §7 ust. 3 pkt. 2 i 4; 

8) zakaz stosowania indywidualnych oczysz-
czalni ċcieków; 

9) w razie natrafienia w czasie prac ziemnych 
na istniejące urządzenia melioracyjne, na-
leży je chronić wzglćdnie odbudować 
zgodnie z warunkami okreċlonymi przez ich 
dysponenta ; 

10) powstające w trakcie realizacji inwestycji - 
masy ziemne – należy wykorzystać do ni-
welacji terenu, utwardzenia nawierzchni 
dróg zgodnie z przepisami szczególnymi; 

11) dopuszczalne poziomy hałasu 
w ċrodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie normami 
prawnymi. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić : 

1) przedmiotowy teren położony jest w grani-
cach obszaru objetego ochroną konser-
wtorską, na terenie otoczenia wyspy 
Ostrów Lednicki, uznanej za pomnik histo-

rii, stanowiącego krajobraz kulturowy, wpi-
sany do rejestru zabytków pod nr 
18/Wlkp/C decyzją z dnia 10 listopada 
2006r. ; 

2) obowiązek uzyskania przez Inwestora po-
zwolenia WWKZ na prowadzenie prac bu-
dowlanych w oparciu o przedłożony pro-
jekt architektoniczny planowanej zabudowy 
; 

3) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, istnieje koniecznoċć prowa-
dzenia badaĉ archeologicznych w trakcie 
prac ziemnych podczas realizacji inwestycji 
związanych z zabudowaniem przedmioto-
wego terenu. Zakres badaĉ archeologicz-
nych okreċli pozwolenie WWKZ na badania 
archeologiczne, przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikającąch 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
dopuszcza sić lokalizacjć: 

1) szyldy i reklamy: 
- zamieszczanie wyłącznie na ogrodzeniach 

i ċcianach budynków pierwszej kondygna-
cji; 

- powierzchnia nie wićksza niż 1,0 m² ; 
- zamieszczane na ogrodzeniach nie mogą 

być wyższe niż te ogrodzenia, a zamiesz-
czane na ċcianach budynków nie mogą 
wykraczać poza dolną krawćdź okien dru-
giej kondygnacji; 

2) ogrodzenia ażurowe na granicy działek bu-
dowlanych, wzbogacone zielenią. 

6. W zakresie parametrów, wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, które podawane są w odniesieniu do dział-
ki budowlanej lub terenu objćtego planowaną 
inwestycją, ustala sić: 

1) sytuowanie budynków według wyznaczo-
nych na rysunku planu linii zabudowy 
zgodnie z § 5 pkt.9 ; 

2) lokalizacjć : 
a) jednego budynku mieszkalnego na działce 

budowlanej w zabudowie wolnostojącej; 
b) jednego budynku gospodarczo-

garażowego o powierzchni zabudowy nie 
wićkszej niż 50,0m2 w zabudowie wolno-
stojącej lub bezpoċrednio w granicy działki 
sąsiedniej zgodnie z przepisami odrćbnymi 
; 

3) wysokoċć budynków : 
a) mieszkalnych – do dwóch kondygnacji na-

ziemnych w tym poddasze użytkowe, nie 
wićcej niż 4,50m od poziomu terenu do 
okapu lub gzymsu oraz nie wićcej niż 9,0m 
do kalenicy, 

b) garażowo – gospodarczych – jedna kondy-
gnacja, nie wićcej niż 3,5m od poziomu te-
renu do okapu, attyki lub gzymsu oraz nie 
wićcej niż 5,0m do kalenicy. 

4) sposób kształtowania zabudowy : 
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a) dachy strome : symetryczne dwuspadowe 
o kącie nachylenia połaci dachowej od 300 
do 450 ; 

b) pokrycia dachów stromych z dachówki ce-
ramicznej, betonowej w kolorze ceglasto-
czerwonym lub materiałem dachówkopo-
dobnym; 

c) poziom parteru budynków nie wyższy niż 
0,5m nad poziomem terenu urządzonego 
przy wejċciu głównym do budynku; 

5) kolorystyka elewacji budynków mieszkal-
nych stonowana, tożsama z kolorystyką 
budynków garażowo - gospodarczych ; 

6) wprowadza sić zakaz sytuowania garaży 
blaszanych; 

7) parametry i sposób zagospodarowania te-
renu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki budowlanej – 25% w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej, jednak nie 
wićcej niż 250,0m2 ; 

b) minimalny udział powierzchni biologicznei 
czynnej – 60% w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej ; 

c) wprowadza sić zakaz podziału działki. 
7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoċci nie 
wyznacza sić terenów wymagających wszczćcia 
procedury scalania i podziału nieruchomoċci 
w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sić: 

1) w zależnoċci od potrzeb, w tym dla lokali-
zacji podpiwniczenia, przeprowadzenie ba-
daĉ geotechnicznych warunków posado-
wienia budynków ; 

2) w obrćbie planu zlokalizowana jest linia 
elektroenergetyczna 110 kV oznaczona na 
rysunku planu symbolem EWN; należy za-
chować wymagane przepisami odległoċci 
ewentualnych projektowanych obiektów 
budowlanych od istniejących linii oraz 
urządzeĉ elektroenergetycznych zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; ustala sić pas te-
renu ochronnego dla w/w linii elektroener-
getycznej, w którym to okreċla sić zakaz lo-
kalizacji wszelkich budynków, budowli ta-
kich jak maszty oraz zieleni wysokiej 
w odległoċci 15,0m od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej ustala sić : 

1) obsługć komunikacyjną z przylegającej 
drogi publicznej powiatowej oznaczonej 
symbolem KD poprzez projektowany zjazd 
na działkć, który należy realizować 

z bezwglćdnym poszanowianiem istnieją-
cego drzewostanu ; 

2) parkowanie na działce budowlanej w iloċci 
nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na 
jeden budynek mieszkalny, wliczając miej-
sce postojowe w garażu; 

3) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną zgodnie z § 7. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i użytkowania terenów 
które nie są ċcieċle związane z planowanym prze-
znaczeniem terenu, za wyjątkiem obiektów budow-
lanych lokalizowanych na czas budowy. 
 
§ 7. 1. W zakresie zasad zaopatrzenia i obsługi 
terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakre-
sie sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoċci : sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-
nej, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej ; 

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnćtrznym oraz dostćp do 
sieci zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. W zakresie sieci wodociągowej ustala sić 
zaopatrzenie w wodć w powiązaniu z istniejącą 
siecią wodociągową, usytuowaną w liniach roz-
graniczających teren drogi publicznej powiatowej 
oznaczonej symbolem KD. 

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej usta-
la sić : 

1) odprowadzanie ċcieków bytowych docelo-
wo do gminnej sieci kanalizacyjnej ; 

2) odprowadzenie ċcieków bytowych tymcza-
sowo do bezodpływowego zbiornika ċcie-
ków, które należy projektować przy zacho-
waniu wymaganych przepisami odległoċci 
od granic działki i obiektów oraz bez-
wzglćdnie przy zapewnieniu warunków 
szczelnoċci, potwierdzonego stestem wy-
konania i przeprowadzenia próby szczelno-
ċci zbiornika, przed oddaniem jego do 
użytkowania ; 

3) należy systematycznie wywozić ċcieki 
z bezodpływowego zbiornika ċcieków przez 
koncesjonowanego przewoźnika do miejsc 
wskazanych przez służby gminne ; 

4) zakaz stosowania indywidualnych oczysz-
czalni ċcieków. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych ustala sić: 

1) powierzchniowe odprowadzenie wód opa-
dowych i roztopowych z terenów dróg do-
celowo do kolektorów deszczowych, 
z zastrzeżeniem pkt. 2; 

2) lokalizacjć urządzeĉ podczyszczających 
wody opadowe i roztopowe 
z zanieczyszczonych powierzchni szczel-
nych przed wprowadzeniem do wód lub 
ziemi, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić 
zaopatrzenie w powiązaniu z siecią istniejącą usy-
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tuowaną na terenie działki oznaczonej symbolem 
MN. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną w powiązaniu z siecią istniejącą usytu-
owaną w liniach rozgraniczających teren drogi 
publicznej powiatowej KD; 

7. W zakresie telekomunikacji ustala sić: Do-
puszcza sić budowć urządzeĉ telekomunikacyj-
nych zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. 

8. Podstawć realizacji uzbrojenia techniczne-
go stanowić bćdą projekty branżowe. 
 
§ 8. Ustala sić stawkć procentową, służącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoċci 
8 %. 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Wójtowi Gminy Łubowo 
 
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
(-) Jan Grabowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/93/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 4 października 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 304 – 29638 – Poz. 4873 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/93/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 4 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY W ŁUBOWIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY-
ŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  JEDNORODZINNEJ DLA DZIAŁKI  NR EWIDENCYJ-

NY 212 ARK. 2 W MIEJSCOWOĊCI LEDNOGÓRA, GM. ŁUBOWO 
 
 Przedmiotowy projekt planu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na ċrodowisko został wyło-
żony do publicznego wglądu w terminie od dnia 4 
lipca 2011 roku do dnia 25 lipca 2011 roku.                                              
W dniu  4 lipca 2011 roku odbyła sić dyskusja 
publiczna. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były 
przyjmowane do dnia 8 sierpnia 2011 roku. 
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych 
uwag, w związku z czym, Rada Gminy w Łubowie 
nie podejmuje rozstrzygnićcia o sposobie rozpa-
trzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 
20  ust. 1 ww. ustawy. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/93/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 4 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY W ŁUBOWIE O SPOSOBIE REALIZACJI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINAN-
SOWANIA ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  JEDNORODZINNEJ DLA DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 212 ARK. 2  W MIEJ-

SCOWOĊCI LEDNOGÓRA, GM. ŁUBOWO 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZE-

PISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
 Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada 
Gminy w Łubowie rozstrzyga co nastćpuje: 
 
 
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej 
 
1.  Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w 
kompetencji, których leży rozwój sieci: wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrćbnych. Zadania w zakresie 
gospodarki odpadami realizowane bćdą zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami oraz na podstawie przepisów odrćbnych. 
2.  Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okre-
ċlonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowić bćdą zapisy Wieloletniej Progno-
zy Finansowej gminy Łubowo. 

3.  Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉcze-
nia realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie według 
kryteriów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubowo.  
4.  Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej okreċlonych  w planie. 
 
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez: 
1)  udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilno - prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – 
„PPP”, a także właċcicieli nieruchomoċci; 
2)  wydatki z budżetu gminy; 
3) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
- dotacji unijnych, 
- dotacji samorządu województwa, 
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
- kredytów i pożyczek bankowych, 
- innych ċrodków zewnćtrznych. 
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