
Projekt

z dnia  3 kwietnia 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWA A NR IX/  /2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 
Wielkopolskiego na uchwa  Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo - 
us ugowych w Jankowie Dolnym oraz udzielenia odpowiedzi na skarg .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.) uchwala si , co nast puje:

§ 1. Przekazuje si  do Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Poznaniu skarg  Wojewody 
Wielkopolskiego wniesion  pismem z dnia 20 marca 2019 r. na uchwa  Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno 
z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
mieszkaniowych i mieszkaniowo - us ugowych w Jankowie Dolnym, stanowi c  za cznik nr 1 do niniejszej 
uchwa y oraz kopi  zaskar onej uchwa y, stanowi cej za cznik nr 2 do niniejszej uchwa y.

§ 2. Udziela si  odpowiedzi na skarg  o której mowa w §1, stanowi c  za cznik nr 3 do niniejszej uchwa y.

§ 3. Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.



UCHWA A

us ugowych

samorz dzie

nast puje:

si stanowi cy zmian
mieszkaniowo-us ugowych

stwierdzaj c i ustale uwarunkowa
uchwa

pó n.

Za czniki uchwa y stanowi :

cz za cznik

rozstrzygni cie za cznik

rozstrzygni cie
nale zada w asnych

za cznik

obj tego okre lono

Ilekro

gospodarczo-gara owym nale y rozumie gara owy,
wydzielon przestrzeni gara owania

mieszkalno-us ugowy nale y rozumie
cz ci us ugow przekraczaj c ca kowitej

dzia ce nale y rozumie dzia k budowlan

nale y rozumie materia

nale y rozumie lini ograniczaj c si
wysuni cia t lini odleg o wi ksz ni

zewn trznych;

ca kowitej nale y rozumie sum ca kowitej
dzia ce

si nast puj ce

mieszkaniowo-us ugowej,

kszta towania adu si

si nast puj ce rodowiska, kszta towania



przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa rodowisko
odr bnych, wy czeniem

ha asu rodowisku
mieszkaniowo-us ugowych, odr bnymi;

ha asu rodowisku
odr bnymi;

odr bnych;

uwzgl dnienia po o enia G ównego
(trzeciorz dowy) Inowroc aw

si wymagaj cych okre lenia wynikaj cych
wspó czesnej.

si ustale wymaga wynikaj cych kszta towania

si nast puj ce wska niki kszta towania

mieszkaniowo-us ugowa;

dzia ce mo liwo
stoj cego bli niaczego us ugowego mo liwo
mieszkalno-us ugowego us ugowego;

us ug nieuci liwych us ug

gospodarczo-gara owych;

gospodarczo-gara owego
stoj cej wi kszej ni

gospodarczo-gara owych;

dzia k s siedni odleg o ci dzia k
s siedni , odr bnymi;

urz dze

doj

wska nik intensywno ci ca kowitej
dzia ki

maksymaln powierzchni dzia ki

maksymaln powierzchni dzia ki us ugowej
mieszkaniowo-us ugowej;

minimaln powierzchni dzia ki;

k cie po aci
p askie;

wysoko mieszkalno-us ugowych: wi cej ni
p askich;

wysoko us ugowych: wi cej ni
p askich;

wysoko gara owych, gospodarczo-gara owych: wi cej ni



si niwelacj s siednich;

gospodarczo-gara owych si
materia ów bia ym

materia u

gospodarczo-gara owych si
materia u

br zowym

je eli pozwalaj

lokalizacj dzia ki, ilo ci

wliczaj c gara u,

ka de rozpocz te u ytkowej us ugowej.

minimaln powierzchni dzia ek wolnostoj cej
bli niaczej dzia ek infrastruktur techniczn , doj cia

si nast puj ce wska niki kszta towania

us ugowej

urz dze

doj

wska nik intensywno ci ca kowitej
dzia ki

maksymaln powierzchni dzia ki, ka dego
mo e by wi ksza ni

minimaln powierzchni czynn dzia ki;

p askie k cie g ównych po aci

wysoko wi cej ni p askich
wi cej ni

si niwelacj s siednich;

materia ów bia ym
materia u

je eli pozwalaj

lokalizacj dzia ki, ilo ci

ka dy

ka de rozpocz te u ytkowej us ug

minimaln powierzchni dzia ek dzia ek
infrastruktur techniczn , doj cia

si podlegaj cych
odr bnych tak e zagro enia powodzi ,

si okre lonych



si nast puj ce szczegó owe podzia u nieruchomo ci obj tych

szeroko dzia ki:

si szeroko ci dzia ki
dzia ki cz ci

dzia ki:

k t po o enia dzia ek

si wymagaj cych scale podzia ów nieruchomo ci.

ogranicze u ytkowaniu,
si :

okre lanym obowi zkowej
wy czony obejmuj cym cz cz

si wy czonej
t powierzchni czynn si

ust pie si si
si realizacj

si cie ek

rozwi za wyst pienia urz dzeniami drena u

zg oszenia wysoko ci wi kszej ni w a ciwego
budow .

si nast puj ce

szeroko ci

obs ug komunikacyjn wewn trznych b d cych
obj tego Gda skiej dzia ki

kart parkingow ,
odr bnymi;

urz dze
przy czy

wod istniej cej wodoci gowej,
odr bnych;

po arowych przeciwpo arowego wod zewn trznego
po arów, odr bnych;

cieków



mo liwo ci
przy czenia w asny do ów ch onnych

odr bnych,

realizacj si

urz dze odwadniaj cych odprowadzaj cych
wod , odr bnych;

odr bnych;

ciep a charakteryzuj cych si najni szymi
wska nikami odr bnych;

róde wytwarzaj cych energi zu ycia
w asne nieprzekraczaj cej tak e dotycz cych

odr bnych;

energi elektryczn istniej cej
odr bnych;

post powanie odr bnych.

si urz dzenia u ytkowania

si stawk s u c op at,
wysoko ci obj tych

uchwa y si

Uchwa a ycie up ywie og oszenia Urz dowym

Przewodnicz cy

ykowski





Za cznik uchwa y

ROZSTRZYGNI CIE

MIESZKANIOWO-US UGOWYCH

zosta wy o ony wgl du
odby a si ustaw

by y
adnych zwi zku rozstrzygni cia



Za cznik uchwa y

Rozstrzygni cie
nale zada w asnych

samorz dzie

nast puje:

zwi zanych
prowadzi b d w a ciwe

prowadzi b d w a ciwe przedsi biorstwa,
le y wodoci gowej gazoci gowej

odr bnych.

b d odr bnych.

podstaw przyj cia zada okre lonych
nale zada w asnych stanowi b d

Okre lenie przyst pienia zako czenia zada , b dzie wed ug
przyj tych

mog by zale no ci wielko ci rodków

okre lonych

b dzie odbywa si

bud etu

wspó finansowanie rodkami zewn trznymi, bud et

samorz du

po yczek

po yczek

rodków zewn trznych;

udzia porozumie
tak e w a cicieli nieruchomo ci.
















