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- dotacji unijnych,

- dotacji samorz¹du województwa,

- dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

- kredytów i po¿yczek bankowych,

- innych �rodków zewnêtrznych.

Poz. 1727, 1728

2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów w
finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej.

3. Rozstrzygniêcie nie jest uchwa³¹ bud¿etow¹ w sprawie
planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej tylko propozycj¹ do rozwa¿enia przy
uchwalaniu bud¿etu gminy w tej czê�ci.

1728

UCHWA£A Nr XXXV/275/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMY�LU

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek
o nr ewid. 372/1 i 372/2 w Nowym Tomy�lu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003,
Nr 80 poz. 717; z 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005,
Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 Nr 45, poz. 319;
Nr 225, poz. 1635; z 2007 Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 1 99,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz.
128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), Rada
Miejska w Nowym Tomy�lu uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê �Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla dzia³ek o nr ew. 372/1 i 372/2 w Nowym
Tomy�lu�, bêd¹cy zmian¹ Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowe-
go: ul. Konopnickiej - obwodnica w Nowym Tomy�lu, w
czê�ci dotycz¹cej dzia³ek objêtych ustaleniami niniejszej uchwa-
³y, zwany dalej planem.

§2. Stwierdza siê zgodno�æ rozwi¹zañ przyjêtych w planie
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowy Tomy�l, za-
twierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XV/112/99 z dnia 28

grudnia 1999 r. wraz ze zmian¹ przyjêt¹ uchwa³¹ nr XLIII/308/
2006 z dnia 1 wrze�nia 2006.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o
którym mowa w §1, sk³ada siê z ustaleñ bêd¹cych tre�ci¹
niniejszej uchwa³y oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:500, bêd¹cego za³¹cznikiem gra-
ficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, bêd¹cego za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, bêd¹-
cego za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

DZIA£ I

Ustalenia ogólne

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

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej;



— 9649 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 106

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ mniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Nowym Tomy�lu, o ile z tre�ci przepisu
nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy czê�æ graficzn¹ planu - na mapie w skali 1:500;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

5) funkcji terenu -jest synonimem przeznaczenia podstawo-
wego;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

7) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej do po-
wierzchni dzia³ki, wyra¿ony w procentach;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odle-
g³o�æ sytuowania skrajnej �ciany budynku od linii rozgra-
niczaj¹cej drogi, rowu lub innego obiektu lub elementu
liniowego, w stosunku do którego linia ta zosta³a okre�lo-
na;

9) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§5. U¿yte w planie okre�lenia i nazewnictwo zosta³o zde-
finiowane w oparciu o przepisy odrêbne i szczególne.

§6. Przedmiot i zakres planu.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i za-
sad zagospodarowania terenów na obszarze objêtym planem.

2. Zakres ustaleñ planu wynika z Uchwa³y Nr XXII/145/
2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomy�lu z 28 marca 2008 r.
w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów budownictwa miesz-
kaniowego: ul. Konopnickiej - obwodnica w Nowym Tomy�lu
polegaj¹cej na sporz¹dzeniu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 372/1 i 372/2 w
Nowym Tomy�lu.

§7. Obszar objêty planem.

1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 0,084 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, po³o¿ony jest w
Nowym Tomy�lu w rejonie ul. Konopnickiej, w pó³nocnej
czê�ci miasta..

§8. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, stanowi¹cego za³¹cznik graficzny nr 1 do
planu, o którym mowa w §3 ust. 1. stanowi¹ granice uchwa-
lenia planu.

DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe.

ROZDZIA£ I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania.

§9. Na obszarze planu ustala siê podstawowe przeznacze-
nie:

1) teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczony na rysunku planu symbolem MN1;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem MN2.

§10. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku planu liniê rozgra-
niczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasa-
dach zagospodarowania w niniejszej uchwale.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§11. Nale¿y zachowaæ ustalenia planu okre�lone w roz-
dziale 6.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

§12. Zabrania siê zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz
wód powierzchniowych, podziemnych i g³ównych zbiorników
wód podziemnych, przez niew³a�ciwe gromadzenie odpa-
dów. Zrzut �cieków bytowych prowadziæ do istniej¹cej sieci
kanalizacji sanitarnej.

§13. Nakazuje siê wyposa¿enie terenu dzia³ek w miejsca
do tymczasowego, selektywnego gromadzenia odpadów,
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami o odpadach.

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

1. W celu ograniczenia negatywnego oddzia³ywania dro-
gi, dopuszcza siê realizacjê pasa zieleni wzd³u¿ granicy dzia³ki
s¹siaduj¹cej z drog¹ publiczn¹.

§15. Uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska nie mog¹ wykraczaæ
poza granice nieruchomo�ci zajmowanej przez inwestycje je
wywo³uj¹ce. Wszelkie emisje dla �rodowiska nie mog¹ prze-
kraczaæ dopuszczalnych norm.

Poz. 1728
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ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

§16. Na obszarze objêtym planem, nie znajduj¹ siê zewi-
dencjonowane stanowiska archeologiczne objête ochron¹
konserwatorsk¹ w my�l ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze
zmianami).

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej.

§17. Nie ustala siê wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej.

ROZDZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-

ty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

§18. 1. Ustala siê. ¿e na terenie oznaczonym symbolem
MN1, zagospodarowanie terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych oraz na-
stêpuj¹cych warunków:

1) zachowuje siê istniej¹c¹ zabudowê w obszarze dzia³ki, z
dopuszczeniem jej przebudowy i nadbudowy;

2) w obszarze terenu MN1 dopuszcza siê prowadzenie nie-
uci¹¿liwej dzia³alno�ci us³ugowej i handlowej;

3) zachowuje siê istniej¹c¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
od granicy dzia³ki wzd³u¿ drogi publicznej lokalnej - ul.
Konopnickiej, w odleg³o�ci 4,3 m;

4) ca³kowita wysoko�æ budynku mieszkalnego do 9,0 m - II
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,

5) dach budynku mieszkalnego - dwuspadowy o k¹cie na-
chylenia po³aci dachowych od 35° do 45°; pokrycie z
dachówki lub materia³ów dachówko - podobnych;

6) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
40% powierzchni dzia³ki;

7) ustala siê minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej
terenu dzia³ki objêtej planem;

8) w obszarze dzia³ki nr 372/1, nale¿y zachowaæ niezabudo-
wany pas terenu o szeroko�ci 4,0 m jako s³u¿ebno�æ

Poz. 1728

przej�cia i przejazdu do dzia³ki o nr 372/2, okre�lony
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy;

9) w obszarze dzia³ki nale¿y przewidzieæ dwa miejsca posto-
jowe.

2. Ustala siê, ¿e na terenie oznaczonym symbolem MN2,
zagospodarowanie terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób za-
pewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych oraz nastê-
puj¹cych warunków:

1) nakazuje siê rozbiórkê istniej¹cego budynku gospodarcze-
go w obszarze dzia³ki;

2) budynek mieszkalny wolnostoj¹cy sytuowaæ zgodnie z
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy w odleg³o�ci minimum
5,0 m od granicy dzia³ki s¹siedniej nr 372/1 oraz zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi w tym zakre-
sie;

3) ca³kowita wysoko�æ budynku mieszkalnego do 9,0 m - II
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,

4) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego, nie wy-
¿ej ni¿ 1,0 m nad powierzchniê terenu zastanego;

5) ustala siê dachy strome - dwu lub wielospadowy o k¹cie
nachylenia po³aci dachowych od 35° do 45°; pokrycie z
dachówki lub materia³ów dachówko - podobnych;

6) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
40% powierzchni dzia³ki;

7) ustala siê minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej
terenu dzia³ki objêtej planem;

8) dopuszcza siê sytuowanie elementów ma³ej architektury,
np. pergole, altanki ogrodowe w obszarze dzia³ki;

9) dopuszcza siê realizacjê gara¿u w bryle budynku mieszkal-
nego;

10) dopuszcza siê realizacjê budynku gara¿owego jako przy-
budowanego do budynku mieszkalnego, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami.

11) przebudowany budynek gara¿owy, nale¿y realizowaæ zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz na-
stêpuj¹cymi warunkami:

a) powierzchnia zabudowy: do 40,0 m2,

b) wysoko�æ zabudowy: I kondygnacja, do wysoko�ci 5,0
m licz¹c od powierzchni terenu do kalenicy dachu,

c) kszta³t i forma dachu, w nawi¹zaniu do istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej w obszarze dzia³ki;

d) pokrycie po³aci dachowych - dachówk¹ lub materia³em
dachówko - podobnym;

12) w obszarze dzia³ki nale¿y przewidzieæ dwa miejsca posto-
jowe.
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ROZDZIA£ VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-
wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz

zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§19. 1. Teren objêty planem, znajduje siê na obszarze i
terenie górniczym �Paproæ�, objêty koncesj¹ na poszukiwanie
i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego � kon-
cesja Grodzisk Wlkp.-�migiel Nr 36/97/p z dnia 23.10.1997 r.,
wa¿na do dnia 23.10.2008 r.

2. Na terenie objêtym planem nie przewiduje siê i nie
planuje dzia³alno�ci poszukiwawcze - rozpoznawczych z³ó¿
ropy naftowej i gazu ziemnego.

ROZDZIA£ VIII

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym.

§20. Nie ustala siê szczegó³owych zasad i warunków
scalania i podzia³u nieruchomo�ci objêtych planem miejsco-
wym.

ROZDZIA£ IX

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§21. Nie ustala siê szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy.

ROZDZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

§22. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu ustala siê z istniej¹-
cej drogi publicznej lokalnej - ul. Konopnickiej, oznaczonej
symbolem KDL, znajduj¹cej siê poza granicami uchwalenia
planu oraz poprzez pas terenu stanowi¹cy s³u¿ebno�æ przej-
�cia i przejazdu z obszaru dzia³ki nr ew. 372/1.

§23. Ustala siê pod³¹czenie do istniej¹cej infrastruktury
technicznej znajduj¹cej siê w obszarze dzia³ek oraz w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi publicznej lokalnej KDL, przy zacho-
waniu przepisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warun-
ków:

1) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej, z
wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ za-

opatrzenia w wodê. na warunkach okre�lonych przez
w³a�ciciela sieci wodoci¹gowej;

2) kanalizacja sanitarna: odprowadzenie �cieków bytowych
do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej, na warunkach okre�lo-
nych przez w³a�ciciela sieci kanalizacyjnej;

3) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód opa-
dowych i roztopowych poza granice nieruchomo�ci; wody
opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zago-
spodarowaæ w obszarze dzia³ki zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

4) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych i projekto-
wanych urz¹dzeñ elektroenergetycznych, na warunkach
okre�lonych przez w³a�ciciela sieci elektroenergetycznej;

5) sieæ gazowa: z istniej¹cej sieci i urz¹dzeñ gazowniczych,
na warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela sieci gazo-
wej;

6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ �ród³a energii o ograniczonej emisji, takie jak gaz,
paliwa p³ynne i sta³e. Plan dopuszcza wykorzystanie nie-
konwencjonalnych i odnawialnych �róde³ energii;

7) ustala siê prowadzenie infrastruktury technicznej do dzia³-
ki nr 372/2 poprzez pas terenu stanowi¹cy s³u¿ebno�æ
przej�cia i przejazdu z obszaru dzia³ki nr ew. 372/1;

8) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych w
przepisach szczególnych.

ROZDZIA£ XI

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§24. Nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu.

ROZDZIA£ XII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§25. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 10%.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe.

§26. Plan zachowuje wa¿no�æ, równie¿ wtedy je�li nast¹-
pi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z przepisów szcze-
gólnych, chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³ obowi¹zek
dokonania zmiany planu;
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2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.

§27. Z dniem wej�cia w ¿ycie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 372/1 i 372/
2 w Nowym Tomy�lu, trac¹ moc ustalenia uchwa³y Rady
Miejskiej w Nowym Tomy�lu Nr XL/283/2002 z 26 kwietnia
2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 108, poz. 3019). w czê�ci
dotycz¹cej ustaleñ niniejszej uchwa³y, dla dzia³ek o nr ewid.:
372/1 i 372/2 w Nowym Tomy�lu.

Poz. 1728

§28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi No-
wego Tomy�la.

§29. 1. Niniejsza uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficz-
nym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i podlega og³osze-
niu z za³¹cznikami nr 2 i 3 w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) mgr in¿. Piotr Szymkowiak
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/275/2009

Rady Miejskiej w Nowym Tomy�lu
z dnia 27 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

do projektu: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla dzia³ek o nr ew. 372/1 i 372/2 w Nowym
Tomy�lu

Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicz-
nego wgl¹du w terminie od 23.12.2008 r. do 27.01.2009 r. W
dniu 16.01.2009 r. odby³a siê dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.) uwagi by³y przyjmowane do dnia 11.02.2009 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z czym Rada Miejska w Nowym Tomy�lu nie podej-
muje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych
uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/275/2009

Rady Miejskiej w Nowym Tomy�lu
z dnia 27 marca 2009 r.

Sposób realizacji inwestycji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania dla miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla dzia³ek o nr ewid. 372/1 i 372/2 w Nowym Tomy�lu

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Tomy�lu, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:

- ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);

- ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

- ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz.U. Nr
72, poz. 747 ze zm.);

- ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.);

- prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu; oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga
siê, co nastêpuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej obci¹-
¿aj ¹ bud¿et gminy i stanowi¹ zadania w³asne gminy, zgodnie
z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorz¹dzie gminnym. Z uwagi
na ograniczone �rodki bud¿etowe, gmina obowi¹zki te roz³o-
¿yæ mo¿e w czasie okre�lonym w prognozie skutków finanso-
wych uchwalenia przedmiotowego planu.

§2. Plan ustala odprowadzenie �cieków do istniej¹cej
sieci kanalizacji sanitarnej.

§3. W bezpo�rednim s¹siedztwie terenu objêtego planem
istniej¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne, sieæ elektroenerge-
tyczna oraz sieæ wodoci¹gowa. Ponadto je¿eli wzro�nie zapo-
trzebowanie na energiê, wykonanie stacji transformatorowej
lub przy³¹cza energetycznego le¿y w gestii dysponenta sieci,
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.).

§4. Zapewnienie obs³ugi komunikacyjnej nale¿y do zadañ
w³asnych gminy. Dojazd do terenu objêtego planem jest
zapewniony z istniej¹cej drogi publicznej klasy lokalnej KDL.
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