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UCHWAŁA NR VI/46/2011 RADY GMINY ŁUBOWO 

 z dnia 11 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Owieczkach - działka nr ewid. 239/1 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Łubowo uchwala co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w OWIECZKACH, działka nr 
ewid. 239/1, po stwierdzeniu zgodnoċci ze Stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Łubowo - uchwała Rady 
Gminy Łubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 09. 07. 
2002 r. oraz zmianami Studium, wprowadzonymi 
uchwałami Rady Gminy Łubowo: Nr X/101/2007 z 
dnia 19. 10. 2007 r. oraz Nr XXXIV/401/2010 z dnia 
29.04.2010 r. 

2. Granice obszaru objćtego planem zostały 
naniesione na rysunku planu. 

3. Plan miejscowy składa sić z treċci niniej-
szej uchwały oraz integralnych czćċci: 

1) rysunku planu – w skali 1:1000 – załącznik 
nr 1; 

2) rozstrzygnićcia w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go wyłoďonego do publicznego wglądu – 
załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie zadaĉ z zakresu infrastruk-
tury technicznej oraz zasad ich finansowa-
nia naleďących do zadaĉ własnych gminy – 
załącznik nr 3. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 

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

1) ustawie – naleďy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym; 

2) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

3) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Łubowo; 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleďy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re powinno przewaďać na obszarze w ob-

rćbie linii rozgraniczających, okreċlone 
symbolem; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niď podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

6) przedsićwzićciach mogących zawsze zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko oraz 
przedsićwzićciach mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko – na-
leďy przez to rozumieć przedsićwzićcia 
okreċlone w ustawie z dnia 3 pačdziernika 
2008 r. o udostćpnianiu informacji o ċro-
dowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na ċrodowisko – 
Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r. przy 
uwzglćdnieniu przepisów szczególnych, 
zmieniających ww. ustawć; 

7) dopuszczalnych poziomach hałasu – naleďy 
przez to rozumieć dopuszczalne poziomy 
hałasu okreċlone dla okreċlonych kategorii 
terenów w Rozporządzeniu Ministra Ċro-
dowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
ċrodowisku (Dz.U. nr120, poz.826) ze zmia-
nami; 

8) froncie działki – naleďy przez to rozumieć 
czćċć działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa sić główny wjazd 
lub wejċcie na działkć; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić, oddzielającą prze-
strzeĉ w jakiej mogą sić znajdować budyn-
ki od przestrzeni, na której nie ma moďli-
woċci zabudowy. Nieprzekraczalna linia 
zabudowy nie dotyczy dojċć i dojazdów do 
budynków, sieci uzbrojenia terenu, w tym 
inwestycji celu publicznego z zakresu sieci 
telekomunikacyjnych oraz podziemnych 
czćċci budynków i budowli znajdujących 
sić poniďej poziomu otaczającego terenu. 
Ďaden z elementów elewacji nie moďe 
przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy o wićcej niď: okapy i gzymsy – 0,5 m; 
balkony, galerie, loggie, wykusze, schody 
zewnćtrzne, pochylnie, rampy – 1,3 m; we-
randy, tarasy – 3m.; 

10) przestrzeni publicznej – naleďy przez to ro-
zumieć wnćtrza ulic, placów, tras dojazdo-
wych w kształcie wydzielonym liniami roz-
graniczającymi a stanowiące spójną funk-
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cjonalnie i dostćpna publicznie przestrzen-
ną całoċć; 

11) korytarzu ekologicznym – naleďy przez to 
rozumieć obszar umoďliwiający migracjć 
roċlin, zwierząt lub grzybów (ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody j.t. 
Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r. z póčn. 
zmianami.); 

12) zieleni ekologicznej – naleďy przez to rozu-
mieć drzewa i krzewy posadzone w obrćbie 
korytarza ekologicznego; 

13) zieleni izolacyjnej – naleďy przez to rozu-
mieć drzewa i krzewy liċciaste i iglaste po-
sadzone w zwartym szpalerze; 

14) reklamie - naleďy przez to wszelkie noċniki 
informacji wizualnej (noċniki naċcienne, 
wolnostojące, tablice reklamowe, pylony 
itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i 
zamocowaniami, nie bćdące szyldami, ta-
blicami informacyjnymi czy znakami w ro-
zumieniu przepisów o znakach i sygnałach 
drogowych; 

15) reklamie wielkoformatowej - naleďy przez 
to rozumieć reklamć o powierzchni powy-
ďej 12 m2; 

16) tablicach informacyjnych - naleďy przez to 
rozumieć elementy systemu informacji, w 
tym: tablice informujące o nazwie ulicy, 
numerze domu, tablice informujące tury-
stów, oraz tablice z ogłoszeniami; 

17) szyldach - naleďy przez to rozumieć ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub 
miejsc wykonywania działalnoċci, nie bć-
dące reklamą; 

18) wysokoċci budynku – naleďy przez to ro-
zumieć wysokoċć okreċloną w §6 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie – Dz. U Nr 75 z 
dnia 15 czerwca 2002 r. z póčn. zmianami); 

19) dachu dwuspadowym - naleďy przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawo-
we połacie dachowe o przeciwległych 
spadkach łączące sić wzdłuď kalenicy, z do-
puszczeniem uzupełnienia mniejszymi po-
łaciami wynikającymi z kształtu rzutu bu-
dynku lub wynikającymi z zastosowania ta-
kich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, 
werandy, naczółki itp.; 

20) dachu wielospadowym - naleďy przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy 
podstawowe połacie dachowe o podob-
nych spadkach, łączące sić w jednym 
punkcie lub wzdłuď kalenic. W przypadku 
rozczłonkowanego rzutu budynku lub za-
stosowania takich elementów jak lukarny, 
ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe 
połacie mogą być uzupełniane mniejszymi 
połaciami o podobnych spadkach; 

21) dachu stromym – naleďy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu 18o lub wićkszym albo o 
nachyleniu w ċciċle okreċlonym przedziale 
- powyďej 18o. 

 

§ 3. Nastćpujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-

znaczeniu oraz oznaczenia graficzne i lite-
rowe dotyczące przeznaczenia terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) zieleĉ izolacyjna; 
5) zieleĉ ekologiczna. 

 
Rozdział II 

Przepisy szczegółowe 

§ 4. Dla terenów okreċlonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 
2MN: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – na kaďdej działce jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny oraz 
jeden budynek gospodarczy lub garaď; 

b) dopuszczalne: usługi nieuciąďliwe jako 
wbudowane w budynki mieszkalne lokale 
uďytkowe - zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, sieci i urządzenia związane z funk-
cjonowaniem infrastruktury technicznej; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 
1KDW, 2KDW: 

a) podstawowe: tereny dróg dojazdowych 
wewnćtrznych; 

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z 
funkcjonowaniem infrastruktury technicz-
nej; 

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

1) nawiązywanie projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej do tradycyjnych wzorców 
architektonicznych, stosowanych na tere-
nach wiejskich poprzez ograniczenie wyso-
koċci zabudowy – budynki parterowe ze 
stromymi dachami oraz poprzez stosowa-
nie detali architektonicznych i materiałów 
wykoĉczeniowych charakterystycznych dla 
miejscowej tradycji; 

2) zachowanie szczególnej dbałoċci przy za-
gospodarowaniu zielenią obrzeďy działek – 
pomićdzy drogami a zabudową; 

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiek-
tów budowlanych, nie związanych z pla-
nowanym przeznaczeniem terenu, przy do-
puszczeniu stosowania ich w okresie bu-
dowy; 

4) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej 
architektury; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 108 – 10639 – Poz. 1820 
 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć, mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko bądč do przedsićwzićć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko. Wymóg ten nie dotyczy terenów 
dróg i infrastruktury technicznej. Wszelkie 
oddziaływania związane z planowanym 
przeznaczeniem terenu nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jakoċci ċro-
dowiska, okreċlonych przepisami odrćb-
nymi, poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuł prawny; 

2) wskazuje sić, iď tereny 1MN i 2MN w zakre-
sie ochrony przed hałasem zaliczają sić do 
kategorii terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej; 

3) dopuszczenie wznoszenia nowych budyn-
ków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi na terenach pozostających 
w zasićgu ponadnormatywnego hałasu, 
wywołanego ruchem drogowym z drogi 
wojewódzkiej KD197 pod warunkiem za-
stosowania ċrodków technicznych takich 
jak: ekrany akustyczne, pełne ogrodzenia, 
pasy zieleni izolacyjnej, podwyďszona izo-
lacyjnoċć przegród budowlanych itp., 
zmniejszających poziom hałasu co naj-
mniej do poziomów dopuszczalnych, okre-
ċlonych w przepisach szczególnych dla po-
szczególnych kategorii terenów; 

4) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na 
terenach 1MN i 2MN – równolegle do drogi 
wojewódzkiej KD197, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) nakaz wprowadzenia zadrzewieĉ i zakrze-
wieĉ o charakterze zieleni ekologicznej 
wzdłuď istniejącego cieku, przylegającego 
do terenów 1MN i 2MN; 

6) zakaz przekształceĉ powierzchni ziemi, za-
kłócających naturalną rzečbć terenu; 

7) zakaz odprowadzania wód zuďytych na cele 
gospodarcze i bytowe do gruntu lub do ist-
niejącego cieku, graniczącego z obszarem 
objćtym planem; 

8) nakaz gromadzenia w wyznaczonym miej-
scu mas ziemnych powstałych w wyniku 
fundamentowania i zagospodarowania ich 
w obrćbie działki, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

9) nakaz gromadzenia i segregowania odpa-
dów w miejscach ich powstawania w po-
jemnikach zlokalizowanych w wyznaczo-
nym miejscu oraz w pierwszej kolejnoċci 
poddawania ich odzyskowi, a jeċli jest to 
niemoďliwe lub nie jest uzasadnione z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicz-
nych, przekazywania do unieszkodliwienia, 
zgodnie z wymaganiami ochrony ċrodowi-

ska oraz gminnym planem gospodarki od-
padami; 

10) nakaz wytwarzania energii dla celów 
grzewczych przy zastosowaniu paliw cha-
rakteryzujących sić najniďszymi wskačni-
kami emisji substancji do powietrza, takich 
jak paliwa płynne, gazowe i stałe np.: bio-
masa i drewno lub alternatywne čródła 
energii oraz zakaz stosowania wćgla w 
nowoprojektowanych obiektach; 

11) nakaz uwzglćdnienia w trakcie prac ziem-
nych przebiegu sieci melioracji szczegóło-
wej i wykonania prac zabezpieczających te-
ren przed podtopieniami wodami drenar-
skimi. W przypadku uszkodzenia, nakaz 
udroďnienia sieci drenarskiej i doprowa-
dzenia do właċciwego stanu. 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego podczas realizacji inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem i zabu-
dowaniem terenu objćtego planem ustala 
sić obowiązek prowadzenia badaĉ arche-
ologicznych. Inwestor winien uzyskać po-
zwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowć. Spo-
sób realizacji ww. warunków konserwator-
skich winien być ustalony z Wydziałem Ar-
cheologicznym Wojewódzkiego Urzćdu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu; 

2) nie okreċla sić zasad ochrony dóbr kultury 
współczesnej z uwagi na nie wystćpowanie 
takich obiektów na obszarze objćtym pla-
nem. 

 
§ 8. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1) zakaz stosowania reklam wielkoformato-
wych; 

2) dopuszczenie sytuowania reklam na tere-
nach 1MN i 2MN wzdłuď nieprzekraczal-
nych linii zabudowy od strony drogi 1KDW. 
Maksymalna wysokoċć reklamy - 3 m po-
wyďej poziomu terenu; 

3) nakaz objćcia reklam, szyldów i tablic in-
formacyjnych jednolitymi standardami gra-
fiki, liternictwa, kolorystyki; 

4) nakaz realizowania aďurowych ogrodzeĉ 
frontowych z dopuszczeniem ogrodzeĉ 
pełnych od strony drogi 1KDW, w przypad-
ku pełnienia przez nie funkcji ekranu aku-
stycznego. 

 
§ 9. W zakresie parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głoċci: 
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a) 6 m od linii rozgraniczających drogć dojaz-
dową wewnćtrzną 2KDW, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

b) 7 m od linii rozgraniczających drogć dojaz-
dową wewnćtrzną 1KDW, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

c) 10 m od rowu, istniejącego poza obszarem 
objćtym planem, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

2) maksymalną powierzchnić zabudowy - 
25%; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej - 55%; 

4) parametry projektowanych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych: 

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze 
uďytkowe lub nieuďytkowe o łącznej wyso-
koċci nie przekraczającej 10 m. Dopuszcza 
sić wyďsze elementy techniczne, np. komi-
ny; 

b) realizacja kondygnacji podziemnej, nie wy-
stającej ponad poziom terenu wićcej niď 1 
m – tylko w przypadku korzystnych warun-
ków gruntowo-wodnych 

c) rodzaje dachów: 
- strome dwu- lub wielospadowe o nachyle-

niu 30o – 45o; 
- nakaz ustawienia najdłuďszej kalenicy da-

chowej równolegle do osi drogi 1KDW; 
- dopuszczenie krótszych kalenic prostopa-

dłych do kalenicy głównej bryły budynku w 
przypadku rozczłonkowania bryły budynku; 

- dopuszczenie facjat i okien dachowych, 
przykrytych dachami o podobnym nachy-
leniu jak nachylenie głównych połaci da-
chowych; 

- pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć lub inne tradycyjne mate-
riały pokryciowe w gamie kolorów: brunat-
ny, ceglasty do ciemnoczerwonego z wy-
kluczeniem jaskrawych odcieni tych barw. 

5) parametry i zasady sytuowania projekto-
wanych budynków gospodarczych lub ga-
raďy: 

a) budynki gospodarcze lub garaďe sytuować 
jako wolnostojące przy uwzglćdnieniu nie-
przekraczalnych linii zabudowy; 

b) dopuszczenie lokalizowania budynków go-
spodarczych lub garaďy w odległoċci 1,5 m 
od jednej z granic bocznych działki – z wy-
łączeniem granic bocznych od strony ulic; 

c) dopuszczenie zlokalizowania dodatkowego 
garaďu w obrćbie kubatury budynku miesz-
kalnego; 

d) maksymalna powierzchnia budynków go-
spodarczych lub garaďy – 60 m2; 

e) maksymalna wysokoċć budynku gospo-
darczego lub garaďu – maksymalnie 3,0 m 
od poziomu terenu do okapu lub gzymsu i 
nie wićcej niď 5,0 m do kalenicy; 

f) dachy dwuspadowe lub wielospadowe; 

g) nakaz zastosowania materiału pokryciowe-
go dachu w tym samym kolorze jak zasto-
sowany w budynku mieszkalnym; 

 
§ 10. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone 
na podstawie odrćbnych przepisów. 
 
§ 11. Wprowadza sić nastćpujące zasady podziału 
nieruchomoċci: 

1) dopuszcza sić korektć zaznaczonych na ry-
sunku planu podziałów na działki budow-
lane pod warunkiem zachowania dla 
wszystkich działek szerokoċci frontu działki 
od strony drogi 2KDW w wymiarze mini-
mum 23 m; 

2) dopuszcza sić łączenie projektowanych 
działek, maksymalnie dwóch; 

3) zakazuje sić wtórnych podziałów projekto-
wanych działek; 

4) nie przewiduje sić scalania i podziału nie-
ruchomoċci, wymagających wszczćcia pro-
cedury w rozumieniu przepisów odrćb-
nych. 

 
§ 12. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy. 
 
§ 13. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1. Komunikacja 
1) dla obsługi komunikacyjnej terenów objć-

tych planem ustala sić układ drogowy któ-
ry tworzą projektowane drogi dojazdowe 
wewnćtrzne 1KDW i 2 KDW o szerokoċci 10 
m w liniach rozgraniczających. Droga 
1KDW stanowi fragment drogi serwisowej, 
równoległej w stosunku do drogi woje-
wódzkiej KD197. Droga 2KDW pełni funkcjć 
dojazdu do pól. Dopuszcza sić budowć 
jednego tymczasowego zjazdu z drogi nr 
197 na drogć 1KDW do czasu rozwiązania 
docelowego połączenia komunikacyjnego 
dróg serwisowych z drogą wojewódzką KD 
197. W obrćbie pasa drogowego dróg 
1KDW i 2KDW naleďy zrealizować jezdnić o 
szerokoċci 5,5 m i obustronne chodniki; 

2) na obszarze objćtym planem naleďy zabez-
pieczyć miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych w iloċci nie mniejszej niď 2 
stanowiska dla kaďdej działki. W przypadku 
zlokalizowania lokali uďytkowych naleďy 
wyznaczyć dodatkowo w obrćbie działki 
miejsca postojowe w wymiarze co naj-
mniej 1 stanowisko na 3 zatrudnionych lub 
klientów; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
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1) istniejącą sieć wodociągową naleďy do-
prowadzić siecią rozdzielczą do obszaru ob-
jćtego planem; 

2) woda dla celów przeciwpoďarowych po-
winna być dostćpna w iloċci zapewniającej 
jej wymagane zapotrzebowanie dla celów 
przeciwpoďarowych z urządzeĉ słuďących 
do jej dostarczania do celów sanitarnych i 
technologicznych. W przypadku braku wa-
runków technicznych dopuszcza sić inne 
równorzćdne rozwiązanie. 

3. Docelowo przewiduje sić odprowadzenie 
ċcieków bytowych do systemu kanalizacji sanitar-
nej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej ustala 
sić gromadzenie ċcieków bytowych w atestowa-
nych, szczelnych zbiornikach bezodpływowych i 
systematyczny wywóz nieczystoċci do oczyszczalni 
przez koncesjonowanego przewočnika. 

4. Wody opadowe i roztopowe na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zago-
spodarować w obrćbie działki, bez naruszania 
interesów osób trzecich. Dopuszcza sić odprowa-
dzenie wód opadowych i roztopowych z terenów 
dróg dojazdowych wewnćtrznych do gruntu po-
przez zastosowanie nawierzchni przepuszczających 
wodć, do studni chłonnych lub do otwartych ro-
wów, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną naleďy: 

1) projektowaną sieć elektroenergetyczną 
prowadzić w liniach rozgraniczających 
dróg; 

2) dopuszcza sić wykorzystanie istniejącej 
stacji transformatorowej istniejącej w ob-
rćbie wsi Owieczki lub zrealizowanie nowej 
stacji transformatorowej na jednym z tere-
nów ustalonych w obowiązujących m.p.z.p. 
na terenach sąsiednich, po uzgodnieniu z 
zakładem energetycznym i uzyskaniu od-
powiedniej słuďebnoċci gruntowej; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji elek-
troenergetycznych oraz usuwanie kolizji 
projektowanych obiektów z istniejącymi 
sieciami elektroenergetycznymi, bćdącymi 
własnoċcią ENEA S.A. na przedmiotowym 
terenie odbywać sić bćdzie zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi, odpowiednio na pod-
stawie: warunków przyłączenia albo usu-

nićcia kolizji, które okreċli ENEA S.A. na 
wniosek zainteresowanych podmiotów; 

6. W zakresie telekomunikacji: 
1) budowć uzupełniającej sieci telekomunika-

cyjnej; 
2) budowć wćzłów telekomunikacyjnych i 

szafek kablowych w liniach rozgraniczają-
cych dróg oraz wewnątrz terenów ze swo-
bodnym dostćpem do dróg; 

7. Dopuszcza sić lokalizowanie na obszarze 
objćtym planem urządzeĉ technicznych obsługi 
obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych 
słuďących zaopatrzeniu w wodć, energić elektrycz-
ną oraz związane z odprowadzeniem ċcieków lub 
innymi elementami uzbrojenia pod warunkiem 
uzyskania odpowiedniej słuďebnoċci gruntowej. 

8. Inne elementy uzbrojenia – na warunkach 
okreċlonych w przepisach szczególnych. 
 
§ 14. Nie okreċla sić sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uďytkowa-
nia terenów. 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala sić stawkć, słuďącą naliczaniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36ust. 4 usta-
wy w wysokoċci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN - 
8% 

2) dla terenów oznaczonych symbolem KDW - 
0 % 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Łubowo. 
 
§ 17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikiem graficznym Nr1 - rysunek pla-
nu, stanowiącym integralną czćċć uchwały, podle-
gają publikacji w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
 
§ 18. Uchwała w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w ďycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Wiel-
kopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy   
(-) Jan Grabowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/46/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/46/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY ŁUBOWO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁO-

ĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W OWIECZKACH DZIAŁKA NR 

EWID. 239/1 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ĊRODOWISKO  
 

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

Na podstawie rozstrzygnićcia Wójta Gminy Łubo-
wo z dnia 21.01.2011r. w sprawie braku uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyłoďonego do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko 
w dniach od  10.12.2010r. do 17.01.2011r., nie 
rozstrzyga sić o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/46/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY ŁUBOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLA-
NIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RADY GMINY ŁUBOWO W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  
JEDNORODZINNEJ W OWIECZKACH DZIAŁKA NR EWID. 239/1, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADNOĊCI ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póčn. zm.), art. 
7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z   dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z póčn. zm.) i ustawy z dnia 27   sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 
1240 z póčn. zm.) Rada Gminy Łubowo rozstrzyga 
co nastćpuje: 
 
§ 1 I. Sposób realizacji zapisanych w planie 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  
Zapisane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej  jednorodzinnej w Owieczkach działka nr 
ewid. 239/1 inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny to: 

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej , która  bćdzie realizowana zgodnie z 
przepisami prawa materialnego i finansowego 
w tym zakresie. 
2) Za podstawć przyjćcia realizacji wyďej wy-
znaczonych zadaĉ , które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy stanowić bćdą zapisy Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego Gminy Łubo-
wo . 
3) Okreċlenie terminów przystąpienia i za-
koĉczenia realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie 
według kryteriów i zasad przyjćtych przy kon-

struowaniu Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego Gminy Łubowo. 
4) Inwestycje realizowane mogą być etapo-
wo w zaleďnoċci od wielkoċci ċrodków przezna-
czonych na inwestycje. 
5) Projektowany układ komunikacji we-
wnćtrznej oznaczony symbolami 1KDW i 2KDW 
oraz przyłącza do sieci wodociągowej bćdą re-
alizowane przez właċcicieli nieruchomoċci. 
6) Uchwalenie planu miejscowego nie wy-
woła skutków związanych z wypłata odszkodo-
waĉ na skutek zmniejszenia wartoċci nieru-
chomoċci. 

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które  
naleďą do zadaĉ własnych gminy, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych. 
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez : 
1) Wydatki z budďetu miasta, 
2) Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budďet miasta -w ramach m.in.: 
 a) Dotacji unijnych, 
 b) Dotacji samorządu województwa, 
 c) Dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
 d) Kredytów i poďyczek bankowych, 
 e) Innych ċrodków zewnćtrznych. 
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilno- prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego- 
„PPP”. 
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UCHWAŁA NR VI/47/2011 RADY GMINY ŁUBOWO 

 z dnia 11 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w miejscowości Imielno działka nr ewid. 221  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 


