
— 3169 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 38

559

UCHWA£A Nr XX/168/2008 RADY GMINY BUDZYÑ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie wsi Soko³owo Budzyñskie

Poz. 559

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 1 13 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 7 1 7, Nr 1 62 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180
poz. 1111), art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 1 13 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 3 19, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007
r. Nr 127 poz. 880), Rada Gminy Budzyñ uchwala, co nastê-
puje:

ROZDZIA£ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w obrêbie wsi Soko³owo Budzyñskie, zwany dalej
planem, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ z ustaleniami Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Budzyñ, uchwalonym uchwa³¹ Nr X/60/99 Rady
Gminy Budzyñ z dnia 9 listopada 1999 roku.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre�lona
zosta³a na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Budzyñ o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Budzyñ o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

§2. 1.W planie wyznacza siê nastêpuj¹ce tereny:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na
rysunku planu symbolem MN,

2) komunikacji ko³owej i pieszej s³u¿¹ce obs³udze wyznaczo-
nych dzia³ek, oznaczenie na rysunku planu symbolem KD
i Kx,

3) wód powierzchniowych, �ródl¹dowych, oznaczenie na
rysunku planu symbolem Ws,

4) urz¹dzeñ zaopatrzenie w wodê, oznaczenie na rysunku
planu symbolem W,

5) przepompowni �cieków, oznaczenie na rysunku planu
symbolem K,

6) zieleni naturalnej, oznaczenie na rysunku planu symbolem
ZN.

2. Tereny wymienione w ust. 1 pkt 1 o tej samej funkcji,
lecz o ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania usta-
lonych niniejsz¹ uchwa³¹ lub rozdzielone terenami o innej
funkcji oznaczono wyró¿nikami (1, 2, 3, 4...).

§3. Obowi¹zuj¹ oznaczone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane,

4) orientacje g³ównej kalenicy,

5) strefy ochrony archeologicznej.

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

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone sym-
bolem,

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

4) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê dotycz¹c¹ lica �ciany budynku trwale zwi¹zanej z
gruntem (nie dotyczy linii zabudowy czê�ci nadwieszo-
nych budynku), wyznaczaj¹c¹ usytuowanie zabudowy na
dzia³ce budowlanej,
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5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê dotycz¹c¹ wszystkich elementów budynku trwa-
le zwi¹zanych z gruntem, okre�laj¹c¹ maksymalny zasiêg
zabudowy w obrêbie dzia³ki budowlanej,

6) frontowej granicy dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ
dzia³ki budowlanej przylegaj¹cej do drogi (KD), z której
odbywa siê g³ówny wjazd lub wej�cie na dzia³kê,

7) zieleni naturalnej - nale¿y przez to rozumieæ ro�linno�æ
rodzim¹ na gruncie,

8) us³ugach (lokalizowanych na dzia³kach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej) - nale¿y przez j to rozumieæ w
szczególno�ci:

a) dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z prowadzeniem interesów: in¿y-
nierii, informatyki, doradztwa, projektowania itp.,

b) ochronê zdrowia: gabinety lekarskie, rehabilitacyjne
itp.,

c) us³ugi: jubilerstwo, krawiectwo, fryzjerstwo itp.

§5. 1.Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary przyrodnicze oraz pomniki przyrody objête ochron¹
prawn¹, a teren le¿y poza obszarem chronionego krajo-
brazu - obszar nie wymaga ustalenia zasad ochrony
przyrody,

2) tereny: górnicze, nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, wymaga-
j¹ce ustalenia granic i sposobów zagospodarowania.

2. Na terenie objêtym planem nie ustala siê sposobu i
terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenu.

§6. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

1) ze wzglêdu na po³o¿enie terenów objêtych planem w
obszarze zlewni chronionej i strefy ochronnej ujêcia wody
dla wsi Soko³owo Budzyñskie, ustala siê zasady ochrony
wód podziemnych, polegaj¹ce na zapewnieniu jak najlep-
szej ich jako�ci poprzez:

a) równoleg³¹ realizacjê z zabudow¹ mieszkaniow¹ infra-
struktury technicznej (kanalizacyjno- wodoci¹gowej)
jako warunku zachowania równowagi istniej¹cego sta-
nu zasobów wód podziemnych oraz ich czysto�ci,

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych �cieków do wód
i do gruntu,

c) zakaz budowy indywidualnych studni wierconych,

2) obowi¹zek stosowania dla celów grzewczych ekologicz-
nych �róde³ energii poprzez wykorzystanie energii ciepl-
nej, przy wytworzeniu której spe³nione s¹ normy w zakre-
sie emisji zanieczyszczeñ i ochrony �rodowiska, w tym w
szczególno�ci wykorzystanie paliw p³ynnych i gazowych
oraz kot³ów na paliwa sta³e o stopniu sprawno�ci energe-
tycznej nie mniejszej ni¿ 70%,

3) ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeñ do atmosfery
musi spe³niaæ kryteria dopuszczalnych norm zgodnie z
prawem ochrony �rodowiska,

4) gospodarka �ciekami i odpadami - zgodnie z przepisami
odrêbnymi oraz Regulaminem utrzymania czysto�ci i
porz¹dku na terenie gminy,

5) dopuszcza siê wykorzystanie mas ziemnych, usuwanych
z wykopów w zwi¹zku w realizacj¹ inwestycji, do mikro-
niwelacji terenu w granicach posesji lub poza ni¹, o ile
masy ziemne spe³niaj¹ standardy jako�ci gleby i ziemi,
okre�lone w przepisach szczególnych,

6) ustala siê ochronê istniej¹cej zieleni naturalnej w strefie
ujêcia wody oraz postuluje jej poszerzenie do oko³o 70,0
m z wykluczeniem zabudowy,

7) w celu prawid³owego posadowienia budynków oraz uzbro-
jenia podziemnego na terenie objêtym planem, wystêpu-
j¹cy grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w
zakresie no�no�ci gruntów oraz wystêpowania wody grun-
towej,

8) ustala siê zakaz:

a) lokalizacji us³ug obni¿aj¹cych standard ¿ycia miesz-
kañców, tj. powoduj¹cych lub mog¹cych spowodowaæ
przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ, do-
puszczalnego poziomu ha³asu lub wibracji, rozprze-
strzeniania siê dra¿ni¹cych woni i �wiat³a o du¿ym
natê¿eniu poza terenem, do którego w³a�ciciel posiada
tytu³ prawny lub wprowadzaj¹ce ograniczenia w u¿yt-
kowaniu terenów s¹siednich,

b) prowadzenia na obszarze objêtym planem i w jego
otoczeniu prac trwale zmieniaj¹cych stosunki grunto-
wo-wodne i rze�bê terenu,

9) ustala siê zasady grodzenia terenów:

a) p³oty a¿urowe bez podmurówki, np. w postaci siatki
ogrodzeniowej rozpiêtej na s³upach w odleg³o�ci 20
cm od powierzchni gruntu,

b) dopuszcza siê ogrodzenia na podmurówce nie wy¿ej
ni¿ 10 - 15 cm od poziomu gruntu, przy czym umiesz-
czenie siatki na wysoko�ci nie mniejszej ni¿ 10-15 cm
od podmurówki.

§7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

1) plan wskazuje stanowiska archeologiczne objête ochron¹
prawn¹ oznaczone na rysunku planu,

2) na terenie zewidencjonowanych stanowisk archeologicz-
nych objêtych ochron¹ konserwatorsk¹, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ
archeologicznych podczas prac ziemnych w zakresie udo-
godnionym z w³a�ciwym terenowo Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków.

§8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê - zapewniæ z wodoci¹gu wiejskiego
poprzez rozbudowê istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹go-
wej na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci,

2) zasilanie w energiê elektryczn¹- zapewniæ z istniej¹cej
sieci elektroenergetycznej poprzez wykonanie linii zasila-
j¹cych i rozprowadzaj¹cych na warunkach uzyskanych od
dysponenta sieci,
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3) odprowadzanie �cieków sanitarnych - poprzez istniej¹c¹ i
projektowan¹ kanalizacjê sanitarn¹, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi programami gospodarki �ciekowej w gminie, z
zakazem realizacji:

a) indywidualnych zbiorników bezodp³ywowych,

b) przydomowych oczyszczalni �cieków,

4) odprowadzanie �cieków deszczowych i roztopowych - po
oczyszczeniu do wymaganego poziomu poprzez projekto-
wane sieci i urz¹dzenia do oczyszczania, ze zrzutem do
odbiornika,

5) zaopatrzenie w energiê ciepln¹- z lokalnych �róde³ ciep³a
spe³niaj¹cych wymagania ochrony �rodowiska,

6) usuwanie odpadów z terenu objêtego planem - odpady
sta³e nale¿y gromadziæ selektywnie w pojemnikach w
granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowa-
ny wywóz na urz¹dzone sk³adowisko odpadów; dla odpa-
dów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne nale¿y
uzyskaæ stosown¹ zgodê na wytwarzanie i unieszkodliwia-
nie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami.

§9. 1.Dla wystêpuj¹cych na terenie opracowania urz¹dzeñ
melioracji szczegó³owej ustala siê konieczno�æ zapewnienia
dostêpu do nich s³u¿bom technicznym.

2. Na istniej¹cej sieci drenarskiej ustala siê zakaz:

1) zabudowy,

2) ustawiania ogrodzeñ na podmurówce,

3) nasadzeñ ro�linno�ci¹ wieloletni¹.

§10. Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

1) zagospodarowanie terenu mo¿na realizowaæ po przepro-
wadzeniu procedury scalania i podzia³u gruntów na dzia³ki
budowlane,

2) podzia³ terenu wg zasady okre�lonej na rysunku planu,

3) granice podzia³u miêdzy dzia³kami mog¹ byæ dostosowa-
ne do potrzeb w zakresie rozliczeñ powierzchni poszcze-
gólnych uczestników postêpowania, pod warunkiem ¿e:

a) front dzia³ki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 22,0 m,

b) dzia³ka zachowa dostêp do drogi publicznej.

ROZDZIA£ II

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§11. 1. Dla istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku symbolem
MN, ustala siê:

1) prawo do zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, a tak¿e oddzielnym budynkiem gospo-
darczo-gara¿owym lub gospodarczym na ka¿dej z wyod-
rêbnionych dzia³ek,

2) prawo do zachowania, przebudowy i rozbudowy istniej¹-
cych budynków mieszkalnych, pod warunkiem zachowa-
nia istniej¹cej linii zabudowy i odleg³o�ci od krawêdzi
jezdni,

3) prawo do lokalizowania w istniej¹cych i projektowanych
budynkach mieszkalnych us³ug nieuci¹¿liwych, pod wa-
runkiem, ¿e maksymalna powierzchnia pod wy¿ej wymie-
nione us³ugi nie przekroczy 30% powierzchni ca³kowitej
budynku mieszkalnego,

4) kubatura us³ug mo¿e mie�ciæ siê w obrêbie kubatury
budynku mieszkalnego lub do niego dobudowana,

5) budynki gospodarczo-gara¿owe lub gospodarcze wy³¹cz-
nie parterowe z rzêdn¹ okapu na wysoko�ci maksymalnie
3,0 m nad poziomem terenu, powierzchnia zabudowy do
80,0 m,

6) obwi¹zuj¹ca linia zabudowy dotyczy wy³¹cznie budynku
mieszkalnego,

7) zakaz podpiwniczania budynków,

8) na dzia³ce nale¿y zapewniæ miejsca postojowe na samo-
chody osobowe w zakresie potrzeb w³asnych w³a�ciciela.

2. Dla wyodrêbnionych terenów o odmiennych sposo-
bach zagospodarowania ustala siê ponadto:

1) teren 1MN:

a) istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa z mo¿liwo�ci¹ prze-
budowy, rozbudowy i dobudowy, przy zachowaniu
elewacji frontowej od pasa drogowego,

b) zabudowa w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy,

c) budynki mieszkalne parterowe z dopuszczeniem u¿yt-
kowego poddasze w stromym dachu,

d) nachylenie po³aci dachu od 30° do 45°,

e) szeroko�æ elewacji frontowej od 10,0 do 14,0 m,

f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie
40% powierzchni dzia³ki,

g) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% po-
wierzchni dzia³ki,

h) ogrodzenie a¿urowe o wysoko�ci maksymalnie 1,50 m,

i) prawo do realizacji wolno stoj¹cego budynku gospo-
darczo-gara¿owego lub gospodarczego,

2) teren 2MN:

a) zabudowa projektowana w obowi¹zuj¹cych i nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy,

b) obowi¹zek podzia³u na dzia³ki budowlane, jak okre�lo-
no na rysunku,

c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³o�ci 10 i 15 m
od linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego,

d) budynki mieszkalne parterowe z dopuszczeniem u¿yt-
kowego poddasza w stromym dachu; wysoko�æ �cian-
ki kolankowej do 0,60 m,
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e) nachylenie po³aci dachu od 30° do 45°,

f) kalenica równoleg³a do drogi powiatowej i dojazdo-
wej,

g) szeroko�æ elewacji frontowej od 10,0 do 14,0 m,

h) dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie
40%,

i) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% po-
wierzchni dzia³ki,

j) ogrodzenie a¿urowe o wysoko�ci maksymalnie 1,50 m,

3) teren 3MN:

a) obowi¹zek podzia³u na dzia³ki budowlane, jak okre�lo-
no na rysunku,

b) zabudowa projektowana w obowi¹zuj¹cych i nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy,

c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³o�ci 10,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego,

d) budynki mieszkalne parterowe z dopuszczeniem u¿yt-
kowego poddasza w stromym dachu; wysoko�æ �cian-
ki kolankowej do 0,60 m,

e) nachylenie po³aci dachu od 30° do 45°,

f) szeroko�æ elewacji frontowej od 8,0 do 12,0 m,

g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy 30% powierzch-
ni dzia³ki,

h) g³ówna kalenica równoleg³a do drogi obowi¹zuj¹cej
linii zabudowy,

i) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% po-
wierzchni dzia³ki,

j) ogrodzenie a¿urowe o wysoko�ci maksymalnie 1,50 m,

4) teren 4MN:

a) obowi¹zek podzia³u na dwie dzia³ki budowlane, jak
okre�lono na rysunku,

b) zabudowa projektowana w obowi¹zuj¹cych i nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy,

c) budynki mieszkalne parterowe z dopuszczeniem u¿yt-
kowego poddasza w stromym dachu; wysoko�æ �cian-
ki kolankowej do 0,60 m,

d) nachylenie po³aci dachu od 35° do 45°,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie
20% powierzchni dzia³ki,

f) szeroko�æ elewacji frontowej od 10,0 do 15,0 m,

g) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% po-
wierzchni dzia³ki,

h) ogrodzenie a¿urowe o wysoko�ci maksymalnie 1,50 m.

§12. Dla terenów infrastruktury technicznej ustala siê
mo¿liwo�æ budowy, przebudowy i rozbudowy urz¹dzeñ tech-
nicznych i budowli w ramach dzia³ek w³asnych na podstawie
przepisów szczególnych. Ponadto ustala siê:
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1) dla terenu oznaczonego W:

a) istniej¹ce ujêcie wody (studnia nr 2) z ustalon¹ 10,0 m
stref¹ ochrony bezpo�redniej od studni,

b) zakaz prowadzenia wszelkich dzia³añ, które mog¹ za-
gra¿aæ zanieczyszczeniu wód lub powodowaæ zmniej-
szenie wydajno�ci ujêæ,

c) wszelkie dzia³ania musz¹ byæ zgodne z przepisami
szczególnymi reguluj¹cymi ochronê �róde³ i ujêæ wody,

2) dla terenu oznaczonego K 1:

a) istniej¹ca przepompownia �cieków,

b) dopuszcza siê rozbudowê i modernizacjê przepom-
powni,

c) dostêpno�æ bezpo�rednio z drogi powiatowej i projek-
towanej drogi dojazdowej,

3) dla terenu oznaczonego K2:

a) projektowana przepompownia �cieków,

b) dostêpno�æ z drogi dojazdowej.

§13. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu objête-
go planem z drogi powiatowej nr 29417 oraz dróg dojazdo-
wych KD i Kx.

2. Wyznacza siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
g³o�ci:

- 16,0 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej,

- 10,0 m od pasa drogowego drogi dojazdowej 1KD,

- 6,0 od pasa drogowego drogi dojazdowej wewnêtrznej Kx,

- 6,0 - 10,0 od pasa drogowego drogi dojazdowej 2KD.

3. Dla terenu oznaczonego:

1) 1KD:

a) projektowana droga dojazdowa pieszo-jezdna,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 - 8,0 m,

c) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi mo¿liwo�æ prowa-
dzenia doziemnych sieci infrastruktury technicznej,

d) zakaz parkowania samochodów wzd³u¿ drogi,

2) 2KD:

a) projektowana droga dojazdowa pieszo-jezdna zakoñ-
czona placem manewrowym o parametrach zgodnych
z przepisami szczegó³owymi,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 - 8,0 m,

c) w liniach rozgraniczaj¹cych mo¿liwo�æ prowadzenia
doziemnych sieci infrastruktury technicznej,

3) Kx:

a) istniej¹ca droga gruntowa, projektowana droga pie-
szo-jezdna obs³uguj¹ca tereny 1MN oraz dojazd do pól,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 4,0 - 5,0 m,

c) w liniach rozgraniczaj¹cych mo¿liwo�æ prowadzenia
doziemnych sieci infrastruktury technicznej.
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§14. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania
dla terenu oznaczonego symbolem ZN:

1) teren zieleni naturalnej nieurz¹dzonej, stanowi¹cy otwart¹
przestrzeñ,

2) 100% terenu nale¿y pozostawiæ jako teren biologicznie
czynny,

3) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych,

4) wprowadza siê zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych i
sieci infrastruktury technicznej,

5) teren nie mo¿e byæ ogrodzony.

§15. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania
dla terenów oznaczonych Ws:

1) zachowanie rowu melioracyjnego jako cieku otwartego na
ca³ej d³ugo�ci,

2) zachowanie istniej¹cej ro�linno�ci przybrze¿nej z zapew-
nieniem dostêpno�ci do cieku w celach konserwacyjnych.

ROZDZIA£ III

PRZEPISY KOÑCOWE

§16. 1. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia, w rozumie-
niu Ustawy o ochronie gruntów rolnych i le�nych, dotychcza-

Poz. 559

sowych gruntów rolnych, dla których w niniejszej uchwale
ustalono inne przeznaczenie ni¿ dotychczasowe.

2. Zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierol-
nicze i niele�ne dla powierzchni 3,6491 ha klasy bonitacyjnej
IV i V pochodzenia organicznego dokonuje siê za zgod¹
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego decyzj¹ Nr
DR.II.6060-54/08 z dnia 22 lipca 2008 r.

§17. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci dla terenu wyzna-
czonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego:

1) pod zabudowê mieszkaniow¹ - nowoprojektowane tereny
oznaczone MN - 15%,

2) dla wszystkich pozosta³ych terenów - 7%.

§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Budzyñ.

§19. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Bogdan £asecki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XX/168/2008

Rady Gminy Budzyñ
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO WSI SOKO£OWO BUDZYÑSKIE

Na podstawie 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 pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Budzyñ rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w termi-
nie od 20 sierpnia 2008 r. do 17 wrze�nia 2008 r.

§2. w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹-
cych projektu planu tj. od 18 wrze�nia 2008 r. do 1 pa�dzier-
nika 2008 r. nie wniesiono uwag - zgodnie z wykazem uwag
stanowi¹cym integraln¹ czê�æ dokumentacji formalno-praw-
nej prac planistycznych.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XX/168/2008

Rady Gminy Budzyñ
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO WSI SOKO£OWO BUDZYÑSKIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE

NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADNO�CI ICH FINANSOWANIA

Na podstawie 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 pó�n. zm.) Rada Gminy Budzyñ
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, obejmuj¹ realizacjê nastêpuj¹cych inwesty-
cji:

1) rozbudowa wiejskiego systemu sieci wodoci¹gowej roz-
dzielczej do projektowanego zainwestowania w oparciu o
istniej¹c¹ sieæ rozdzielcz¹,

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowa-
nych terenów zabudowy mieszkaniowej, sprowadzaj¹cej
�cieki do przepompowni �cieków,

3) budowa kanalizacji deszczowej,

4) budowa nowego powi¹zania drogowego w klasie dojaz-
dowej jako droga gminna bêd¹ca ³¹cznikiem pomiêdzy
drog¹ powiatow¹ a projektowanymi terenami mieszkalny-
mi:

a) wykonanie pasa drogi,

b) wykonanie chodników, o�wietlenia itp.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

1. Zadania wymienione w §l realizowane bêd¹ sukcesyw-
nie, zgodnie z planem inwestycyjnym budowy dróg wyzna-
czonych w planie.

2. �ród³a finansowania:

a) wydatki z bud¿etu gminy,

b) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi poprzez
bud¿et gminy w ramach:

- programów lokalnych,

- dotacji i po¿yczek z funduszów celowych,

- kredytów i po¿yczek bankowych.

3. Udzia³ inwestorów w ramach porozumieñ o charakte-
rze cywilno-prawnym.

Przygotowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych
gminy bêdzie realizowane i finansowane przez gminê Budzyñ.


