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Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie i o
zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 roku, Dz.U.
Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada Gminy Lipno Uchwala:

§1. W uchwale Nr XII/84/2007 Rady Gminy Lipno z dnia
20 grudnia 2007 roku w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 roku Nr 10 poz. 238 ze
zmianami) §4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�1) rok 2009- 63.000 z³

- Mórkowo

 - naprawa pokrycia dachowego

 - wymiana okien
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UCHWA£A Nr XXV/165/2009 RADY GMINY LIPNO

z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 - naprawa kominów

 - budowa ³azienek

- Wilkowice

 - wymiana okien

- Ul. Dworcowa 5

 - wymiana przewodów ³¹cz¹cych piec grzewczy z
kominem

- Goniembice 29

 - przebudowa kominów

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lipno.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipno

(-) Kazimierz Kubicki

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami) oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XXXV/214/2006 Rady
Gminy Lipno z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w obrêbie miejscowo�ci
Gronówko, w przedmiocie dotycz¹cym lokalizacji obszarów
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UCHWA£A Nr XXV/169/2009 RADY GMINY LIPNO

z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipno dla terenów po³o¿onych w obrêbie miejscowo�ci Gronówko

techniczno-produkcyjnych Rada Gminy Lipno uchwala co
nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Stwierdza siê zgodno�æ przyjêtych ustaleñ planu z
polityk¹ przestrzenn¹ gminy przyjêt¹ w Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lipno.

Poz. 882, 883
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2. Stwierdza siê zgodno�æ planu z koncepcj¹ programo-
wo - przestrzenn¹ przyjet¹ Uchwa³¹ nr XXXV/226/2002 Rady
Gminy Lipno z dnia 21 maja 2002 r.

3. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w miejscowo�ci Gronówko,
w granicach oznaczonych na za³¹czniku graficznym, zwany
dalej planem,

4. Granice terenu objêtego planem okre�la rysunek pla-
nu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

5. Ustala siê zgodnie z art. 36, ust. 4 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, jednorazowe op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci, w wysoko�ci 15%

§2. 1. Przedmiotem planu miejscowego s¹ tereny u¿yt-
ków rolnych i dróg.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach,
okre�lonych w niniejszej uchwale, dodatkowo przeznaczenie
dopuszczalne.

3. Tereny, na których ustala siê poszczególne rodzaje
przeznaczenia oznacza siê na rysunku planu nastêpuj¹cymi
symbolami:

1) Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej - 01P i 02P

2) Tereny komunikacji - KD i kd

§3. Zakres ustaleñ planu miejscowego:

1. Przeznaczenia terenów i linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowa-
nia.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu.

3. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny.

4. Zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane.

5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

6. Warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeb
ochrony �rodowiska.

7. Tymczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie

§4. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 niniejszej uchwa³y.

2. Rysunek planu obowi¹zuje w granicach zatwierdze-
nia.

3. Oznaczenia literowe terenu okre�laj¹ funkcjê terenu;
oznaczenia cyfrowe maj¹ jedynie znaczenie porz¹dkowe.

§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

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

2. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonymi liniami rozgraniczaj¹cymi

3. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe

4. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê przed któr¹ nie nale¿y sytuowaæ �ciany fronto-
wej budynku, przy czym mog¹ byæ usytuowane przed lini¹
zabudowy: balkony, wykusze i loggie o wysiêgu nie prze-
kraczaj¹cym 1,0 m oraz przybudówki schodów zewnêtrz-
nych, a tak¿e inne obiekty pomocnicze okre�lone niniej-
szym planem

5. funkcjach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e
ewentualne ponadnormatywne oddzia³ywanie w rozumie-
niu przepisów odrêbnych nie mo¿e wykraczaæ poza lokal
us³ugowy w przypadku ³¹czenia funkcji, wzglêdnie poza
teren lokalizacji obiektu lub budynku us³ugowego

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§6. Na terenach oznaczonych symbolem 01 P i 02 P ustala
siê:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zorganizowana dzia-
³alno�æ gospodarcza

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urz¹dzenia obs³ugi komuni-
kacji, urz¹dzenia infrastruktury technicznej

3. Dostêpno�æ komunikacyjna od strony drogi powiatowej
oznaczonej symbolem KD, dla terenu 02 P tak¿e od strony
drogi gminnej (poza granic¹ opracowania planu).

4. Warunki zagospodarowania terenu:

1) Dopuszcza siê podzia³y wewnêtrzne terenu; w przy-
padku dokonywania podzia³u geodezyjnego, plan przyj-
muje nastêpuj¹ce zasady:

a) wielko�ci i kszta³t wydzielanych dzia³ek winny byæ
dostosowane do sposobu ich zagospodarowania
oraz do potrzeb zwi¹zanych z funkcjonowaniem
projektowanych urz¹dzeñ i obiektów zgodnie z
przepisami szczególnymi,

b) wydzielane dzia³ki nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 5000
m2,

c) dla ka¿dej wydzielonej dzia³ki, co najmniej 20%
powierzchni terenu winno byæ biologicznie czynne,

d) wydzielane dzia³ki nie mog¹ traciæ warto�ci u¿ytko-
wych oraz winny mieæ zapewnione odpowiednie,
bezpo�rednie dojazdy do drogi publicznej i dostêp
do infrastruktury technicznej,

e) w przypadku wyznaczenie dróg wewnêtrznych ich
szeroko�æ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 10 m

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 20 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej KD
i 8 m od drogi gminnej (poza obszarem planu),

b) 12 m od granicy lasu

Poz. 883
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c) w odleg³o�ciach mniejszych ni¿ okre�lono w punk-
cie a, ale nie bli¿ej ni¿ 6 m dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i obiektów po-
mocniczych (np. obiekty dozoru, wagi, trafostacje
itp.)

3) Obowi¹zuje zapewnienie wysokich wymogów este-
tycznych przy realizacji obiektów kubaturowych i zago-
spodarowaniu terenu.

4) Obowi¹zuje wydzielenie na miejsc postojowych dla
samochodów osobowych i ciê¿arowych w ilo�ci nie-
zbêdnej dla zabezpieczenia potrzeb pracowników, kon-
trahentów i klientów

5) Obowi¹zuje uzgodnienie szczegó³owych warunków go-
spodarowania w strefie korytarza infrastruktury tech-
nicznej (linia energetyczna napowietrzna) z zarz¹dc¹
sieci

6) Nie dopuszcza siê realizacji w obrêbie terenów prze-
znaczonych pod zabudowê obiektów inwentarskich

7) Wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ 30 m nad
poziom terenu; wysoko�æ budowli nie mo¿e przekro-
czyæ 50 m nad poziom rzêdnej terenu, mierzonej po
przek¹tnej dzia³ki.

§7. Na terenach oznaczonych symbolem KD, kd ustala
siê:

1. Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji, przy czym przez
KD rozumie siê tereny komunikacji publicznej w istniej¹-
cych granicach w³asno�ci, a kd tereny przeznaczone pla-
nem na poszerzenie drogi

2. Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20,0 m dla drogi
powiatowej KD wraz z terenami kd

3. Jezdnia utwardzona drogi powiatowej o szeroko�ci mini-
malnej 6 m

4. Realizacja uzbrojenia in¿ynieryjnego w liniach rozgrani-
czaj¹cych drogi jest zgodna z niniejszym planem, pod
warunkiem respektowania warunków okre�lonych przez
zarz¹dcê drogi

§8. Ustalenia dotycz¹ce ochrony �rodowiska:

1) Oddzia³ywanie dzia³alno�ci gospodarczej nie mo¿e powo-
dowaæ przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska okre-
�lonych przepisami odrêbnymi poza terenem, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny.

2) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony grun-
tów i wód gruntowych:

a) nie dopuszcza siê magazynowania na powietrzu, ani
na nieizolowanym od powierzchni gruncie, produktów
i materia³ów mog¹cych przenikaæ do gruntu lub wód
gruntowych,

b) obowi¹zuje - zgodnie z przepisami odrêbnymi - pod-
czyszczanie, odt³uszczanie, neutralizowanie �cieków
pop³ucznych i technologicznych wytwarzanych w pro-
cesie produkcyjnym przed odprowadzeniem tych �cie-
ków do systemu oczyszczania (oczyszczalni �cieków w
Henrykowie), z dopuszczeniem tymczasowego groma-

dzenia ich w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
zgodnie z warunkami okre�lonymi przez s³u¿by ochro-
ny �rodowiska i dysponenta sieci kanalizacyjnej i oczysz-
czalni �cieków,

c) wprowadza siê obowi¹zek uzyskania pozytywnej opinii
w³a�ciwego terenowego inspektora sanitarnego je¿eli
ilo�æ nieczysto�ci ciek³ych odprowadzanych do zbior-
nika przekroczy 3 m3 na dobê,

d) przed rozpoczêciem prac inwestycyjnych obowi¹zuje
zebranie zewnêtrznej warstwy gleb i zagospodarowa-
nie jej w obrêbie dzia³ki lub na innym terenie,

e) masy ziemne pochodz¹ce z wykopów, nie zagospoda-
rowane w obrêbie dzia³ki, nale¿y sk³adowaæ w miej-
scach wskazanych przez Urz¹d Gminy Lipno,

3) Obowi¹zuje zasada, ¿e wszelkie przedsiêwziêcia dotycz¹ce
ochrony �rodowiska s¹ spójne z Programem ochrony
�rodowiska Gminy Lipno,

a) w gospodarce odpadami: gospodarka odpadami bê-
dzie prowadzona zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami i przepisami szczególnymi, a tak¿e
uchwa³¹ Rady Gminy okre�laj¹c¹ szczegó³owe zasady
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy,

b) w ochronie przyrody: obowi¹zuje zachowanie istniej¹-
cych zadrzewieñ i zakrzewieñ oraz zapewnienie dro¿-
no�ci istniej¹cych w s¹siedztwie rowów,

4) Wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodê poprzez ujêcie w³asne lub na
warunkach okre�lonych przez dysponenta sieci z sys-
temu wodoci¹gowego gminy lub miasta Leszna,

b) odprowadzenie wód opadowych zgodnie z przepisami
odrêbnymi dotycz¹cymi spe³nienia warunków jakie
nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu �cieków do wód lub
do ziemi; za zgodne z planem uznaje siê realizacjê
wewnêtrznej sieci kanalizacji deszczowej,

c) magazynowanie odpadów tylko w miejscach do tego
wyznaczonych, zgodnie z przepisami Prawa Budowla-
nego, z zapewnieniem wywozu na komunalne sk³ado-
wisko odpadów (odpady komunalne) i miejsc uniesz-
kodliwiania (odpady technologiczne i niebezpieczne),

d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, zgodnie z warun-
kami podanymi przez Zak³ad Energetyczny; budowa
trafostacji w obrêbie terenów przeznaczonych pod
dzia³alno�æ gospodarcz¹,

e) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z warunkami okre�lonymi
przez dysponenta sieci gazowej,

f) ustala siê, ¿e wytwarzanie energii do celów grzew-
czych i technologicznych odbywaæ siê bêdzie przy
u¿yciu urz¹dzeñ spalaj¹cych paliwa p³ynne, gazowe i
sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisji
lub alternatywnych �róde³ energii,

g) ustala siê docelowo odprowadzanie �cieków komunal-
nych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z oczysz-
czalni¹ �cieków w Henrykowie, poprzez realizacjê sieci

Poz. 883
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kanalizacji sanitarnej, na warunkach okre�lonych przez
Dysponenta sieci,

h) ustala siê konieczno�æ pod³¹czenia posesji do sieci
kanalizacji sanitarnej niezw³ocznie po jej wybudowa-
niu i uruchomieniu w obszarze objêtym planem, co
wi¹¿e siê z nakazem likwidacji zbiorników bezodp³ywo-
wych,

5) Dopuszcza siê realizacjê inwestycji zaliczanych do przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz przedsiêwziêæ co do których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wyma-
gany, na warunkach okre�lonych w obowi¹zuj¹cych w
tym zakresie przepisach szczególnych.

§9. Do czasu realizacji ustaleñ planu obowi¹zuje wykorzy-
stanie terenu zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

§10. Teren w strefie ochrony archeologicznej; obowi¹zuj¹
przepisy szczególne dotycz¹ce ochrony dóbr kultury. Dzia³al-
no�æ inwestycyjna mo¿liwa po okre�leniu warunków konser-
watorskich dopuszczaj¹cych realizacjê inwestycji.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§11. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Lipno.

§12. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipno

(-) Kazimierz Kubicki

Poz. 883
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80. Poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Lipno rozstrzyga
co nastêpuje:

W trakcie wy³o¿enia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla terenów po-

Za³¹cznik nr 2 (niepublikowany)
do uchwa³y nr XXV/169/2009

Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno

dla terenów po³o¿onych w obrêbie miejscowo�ci Gronówko.

ROZSTRZYGNIÊCIE DOTYCZ¥CE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZG£OSZONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPNO DLA TERENÓW

PO£O¯ONYCH W OBRÊBIE MIEJSCOWO�CI GRONÓWKO.

³o¿onych w obrêbie miejscowo�ci Gronówko wraz z prognoz¹
skutków wp³ywu ustaleñ na �rodowisko, do publicznego
wgl¹du, tzn. w okresie od 5.11.2008 r. do 4.12.2008 r. oraz w
okresie 14 dni od dnia zakoñczenia okresu wy³o¿enia, nie
zg³oszono uwag do projektu planu.

Za³¹cznik nr 3 (niepublikowany)
do uchwa³y nr XXV/169/2009

Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno

dla terenów po³o¿onych w obrêbie miejscowo�ci Gronówko

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY LIPNO DOTYCZ¥CE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zm.), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami.) i art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Lipno rozstrzyga co
nastêpuje:

§1. 1. Ustalenia planu nawi¹zuj¹ bezpo�rednio do uchwa-
lonej przez Radê Gminy Lipno (uchwa³a Nr XXXIV/226/2002
Rady Gminy Lipno z dnia 21 maja 2002 roku (Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego Nr 97, poz. 2394 ze zmianami)
koncepcji przestrzennego zagospodarowania, gdzie rozstrzy-
gniêto prowadzenie uk³adu komunikacyjnego i powi¹zania
poszczególnych terenów z systemem dróg publicznych.

2. Teren objêty planem po³o¿ony jest przy drodze pu-
blicznej. Dostêp obszaru opracowania do drogi publicznej
zlokalizowanej w czê�ci poza granicami opracowania planu.

3. Realizacja ustaleñ planu nie wymaga ponoszenia na-
k³adów inwestycyjnych na drogi.

4. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1) Z uwagi na po³o¿enie terenu przy istniej¹cych sieciach
infrastruktury technicznej nie bêdzie konieczno�ci realiza-
cji inwestycji w tym zakresie, �ci�le i tylko zwi¹zanych z
terenem opracowania planem.

2) projekt planu zak³ada przy³¹cza do istniej¹cych sieci kana-
lizacji sanitarnej, wodoci¹gowej.

§2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w §1. od-
bywa siê bêdzie poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy, zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy - w ramach m. in.: dotacji unijnych, dotacji
samorz¹du województwa, dotacji i po¿yczek z funduszy
celowych, kredytów i po¿yczek bankowych, z obligacji
komunalnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska, z innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.

Poz. 883


