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VI. POZOSTA£E USTALENIA

Poz. 3205, 3206

Perzów woj. wielkopolskie Regon 000543924-00098 NIP 61910-43-873.

§7. 1. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ i zasady funkcjonowania Orodka okrela Regulamin Organizacyjny.
2. Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej 63-642

3. Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy Perzów
w formie uchwa³y.
4. W sprawach dotycz¹cych funkcjonowania Orodka,
nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje siê obowi¹zuj¹ce przepisy prawa

3206
UCHWA£A Nr IX/47/2007 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE
z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Grzegorzew dla obszaru w miejscowoci Bar³ogi dz. nr 28/6, 29, 32/1 i 33
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pón. zm.) w
zwi¹zku uchwa³¹ Nr XXXVI/183/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew, Rada Gminy w Grzegorzewie uchwala, co nastêpuje:

2. Rysunek planu w skali 1:10.000 stanowi za³¹cznik nr
2 do niniejszej uchwa³y.
3. Stwierdzenie zgodnoci ze studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi
za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
4. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej stanowi za³¹cznik nr 4 do uchwa³y.
5. Rozstrzygniêcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu stanowi za³¹cznik nr 5 do uchwa³y.
§3. Przedmiotem planu jest okrelenie:

DZIA£ I.
Przepisy ogólne
ROZDZIA£ I
Zakres obowi¹zywania planu.

1) przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew dla obszaru
w miejscowoci Bar³ogi, zwan¹ dalej planem.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni oko³o 3,6 ha
wskazany na mapie w skali 1:1000, zawarty wewn¹trz granicy
opracowania, stanowi¹cy obszar dzia³ek nr ewidencyjny 28/
6, 29, 32/1 i 33 w miejscowoci Bar³ogi, gmina Grzegorzew.
§2. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowi za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y.

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaników intensywnoci zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 146

Poz. 3206

— 15985 —

8) szczegó³owych zasad podzia³u nieruchomoci;
9) szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica planu miejscowego;
2) symbol terenu;
3) linia rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu cile
okrelona;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
§5. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;
2) urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie  nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany na trwale z gruntem, s³u¿¹cy reklamie;
3) liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ liczbê
kondygnacji nadziemnych budynku;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ nie
wolno wprowadzaæ nowej zabudowy;
5) przeznaczeniu podstawowym, dominuj¹cym  nale¿y przez
to rozumieæ dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodarowania terenu;
6) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym, dopuszczalnym  nale¿y
przez to rozumieæ mo¿liwy sposób zagospodarowania
terenu po spe³nieniu wymagañ okrelonych w planie,
stanowi¹cy uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego;
7) symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okrelaj¹ce ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe
i uzupe³niaj¹ce;
8) powierzchni terenu biologicznie czynnej  nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie;
9) terenie  nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okrelony symbolem lub
symbolem i numerem;

10) us³ugach nieuci¹¿liwych, produkcji nieuci¹¿liwej - nale¿y
przez to rozumieæ us³ugi i dzia³alnoæ produkcyjn¹, które
nie nale¿¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiska.
11) us³ugach uci¹¿liwych, produkcji uci¹¿liwej - nale¿y przez
to rozumieæ us³ugi i dzia³alnoæ produkcyjn¹ zaliczane do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiska.
12) odpadach niebezpiecznych  nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³aciwoci i okolicznoci,
stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla
rodowiska, za wyj¹tkiem odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, s³u¿bie zdrowia oraz weterynarii;
13) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej
dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej tej dzia³ki;
14) wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ odleg³oæ w rzucie prostopad³ym pomiêdzy najwy¿szym punktem dachu budynku, a najni¿szym punktem
gruntu rodzimego;

DZIA£ II
Zasady ogólne
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenu.

§6. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu, przyporz¹dkowuj¹c mu
wskazany obok symbol przeznaczenia:
P,U  teren zabudowy produkcyjnej i us³ugowej.
1) jako funkcjê dominuj¹c¹ nale¿y rozumieæ przeznaczenie
na cele produkcyjne, wytwórcze, magazynowe, sk³adowe,
infrastrukturalne i technologiczne,
2) jako równorzêdn¹ funkcjê dominuj¹c¹ nale¿y rozumieæ
us³ugi o charakterze gospodarczym, w szczególnoci us³ugi: rzemios³a, biurowo - administracyjne, zwi¹zane z obs³ug¹ komunikacyjn¹ w tym tereny parkingów i miejsc
postojowych, stacje paliw i kontroli pojazdów, turystyczne, handlu,
3) na terenach zabudowy produkcyjnej i us³ugowej dopuszcza siê wprowadzenie funkcji i przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymienionych
w §3, ust. 1, rozporz¹dzenia z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie okrelenia rodzaju przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczególnych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na rodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz.
769).
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ROZDZIA£ II
Zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§7. 1. Now¹ zabudowê nale¿y lokalizowaæ z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.
2. Dla nieruchomoci gruntowej stanowi¹c¹ jedn¹ w³asnoæ, a sk³adaj¹c¹ siê z kilku s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³ek
dopuszcza siê realizacjê obiektów budowlanych przy granicy
dzia³ki lub w zbli¿eniu do niej z zachowaniem odleg³oci
wynikaj¹cych z Prawa Budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
w stosunku do granicy w³asnoci.
3. Budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce reklamie mo¿na lokalizowaæ na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia P,U.

§10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania z odpadami:
1) wytwórcy odpadów zobowi¹zani s¹ do ich selektywnej
zbiórki, umo¿liwiaj¹cej póniejszy odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony rodowiska;
2) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospodarowane zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;
3) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie
i akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycznych
pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.
4) zakazuje siê sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów na
dzia³kach objêtych planem.

ROZDZIA£ IV

ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

§8. 1. Obszar w granicach planu nie znajduje siê w strefie
ochronnej ujêcia wody i w obszarze ochronnym zbiornika
wód ródl¹dowych.
2. Zbêdne masy ziemi powstaj¹ce podczas realizacji
inwestycji nale¿y sk³adowaæ w miejscach wyznaczonych przez
gminê lub zagospodarowaæ na terenie w³asnej posesji
z zachowaniem interesów w³acicieli dzia³ek s¹siednich.
3. Nale¿y w maksymalnym stopniu zachowaæ istniej¹ce
wartociowe zadrzewienia.
4. Dopuszcza siê wykonywanie studni lub ujêæ wód
podziemnych dla potrzeb inwestycji.
5. Zabrania siê kszta³towania zagospodarowania terenu
w taki sposób, aby z obszarów zainwestowania, w tym
w szczególnoci z obszarów utwardzonych odprowadzaæ powierzchniowo nieczyszczone wody opadowe do stawów, strumieni lub cieków.
6. cieki socjalne i poprodukcyjne nale¿y gromadziæ
w bezodp³ywowych zbiornikach z zapewnieniem wywozu do
oczyszczalni cieków do czasu budowy kolektora kanalizacji
sanitarnej lub realizowaæ indywidualne instalacje i systemy
oczyszczania cieków.
7. Ochrona powierzchni ziemi, w miejscach gromadzenia odpadów powinna uniemo¿liwiaæ przenikanie substancji
szkodliwych lub ulegaj¹cych degradacji w sposób mog¹cy
pogarszaæ stan rodowiska, do gruntu.
§9. Posiadaj¹cy do dzia³ki budowlanej tytu³ prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ siê
od dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomoci
s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³eczno
- gospodarczego przeznaczenia nieruchomoci i stosunków
miejscowych.

Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§11. 1. Na obszarze objêtym planem, nie wystêpuj¹ tereny lub obiekty, bêd¹ce pod ochron¹ konserwatorsk¹.
2. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekty maj¹ce charakter zabytku archeologicznego  nale¿y
wstrzymaæ roboty i niezw³ocznie powiadomiæ odpowiednie
organy ochrony zabytków.

ROZDZIA£ V.
Ustalenia dotycz¹ce sposobu zagospodarowania
terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych
na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych

§12. Nie ustala siê. (na obszarze objêtym planem takie
tereny i obiekty nie wystêpuj¹).

ROZDZIA£ VI
Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych

§13. Nie ustala siê.

ROZDZIA£ VII
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

§14. Parametry zabudowy i wskaniki kszta³towania zabudowy okrelono w rozdziale XII.
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ROZDZIA£ VIII
Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie na postawie przepisów odrêbnych

§15. Nie ustala siê.

§20. Na terenach objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury:
1) budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce
pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania dzia³ki;
2) sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y realizowaæ jako podziemn¹;

ROZDZIA£ IX.
Szczegó³owe zasady scalania i podzia³u nieruchomoci

§16. Nie ustala siê warunków dotycz¹cych scalania nieruchomoci.
§17. Ustala siê zasady i warunki podzia³u nieruchomoci
polegaj¹ce na:
1) dopuszczeniu wydzielania dzia³ek pod dzia³alnoæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ o minimalnej powierzchni 2.000 m2
z zapewnieniem dostêpu do drogi publicznej,
2) dopuszczeniu wydzielania dzia³ek dla potrzeb lokalizacji
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury, o ile wymogi takie postawi
gestor sieci, a zgodê wyrazi w³aciciel gruntu,
3) dopuszczeniu wydzielania dzia³ek pod drogi wewnêtrzne.

ROZDZIA£ X
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§18. 1. Parametry zabudowy i zagospodarowania dzia³ki
ustalone w niniejszej uchwale, stosuje siê odpowiednio dla
obszaru ca³ego zamierzenia inwestycyjnego, je¿eli obejmuje
kilka dzia³ek, do których inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.
2. Ustala siê zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych
na pobyt ludzi przez czas d³u¿szy ni¿ 8 godzin na dobê w
pasie technologicznym linii wysokiego napiêcia
3. Ustala siê zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych
i stacji telefonii komórkowej.

ROZDZIA£ XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

3) w granicach terenu objêtego planem dopuszcza siê realizacje stacji transformatorowych bez koniecznoci zmiany
planu;
4) budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej
i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe, umo¿liwiaj¹ce pobór
wody zgodny z funkcj¹ oraz sposobem zagospodarowania
i zabudowy dzia³ki;
5) wszystkie budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej indywidualnej lub gminnej, a tak¿e posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie cieków sanitarnych
i deszczowych, w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy;
6) wszystkie budynki powinny posiadaæ indywidualne ród³a
dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹;
7) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne ród³a energii.
8) Dojazd do terenu objêtego planem od strony drogi gminnej Emilewo  Zab³ocie z w³¹czeniem do drogi krajowej nr
92 na istniej¹cym skrzy¿owaniu z drog¹ powiatow¹ Emilewo - Ponêtów. Lokalizacja stacji paliw na terenie objêtym planem wp³ynie na zwiêkszenie siê ruchu drogowego
na drodze krajowej nr 92, co doprowadzi do pogorszenia
siê bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu. W zwi¹zku
z powy¿szym konieczna bêdzie przebudowa skrzy¿owania
drogi krajowej z drog¹ powiatow¹ Emilewo  Ponêtów na
warunkach ustalonych przez GDDKiA w Poznaniu.
§21. Na terenie objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
1) potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji nale¿y realizowaæ na nieruchomoci w³asnej inwestora;
2) dla obiektów us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie 1
miejsce parkingowe na 30 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektu us³ugowego;
3) dla obiektów produkcyjnych iloæ i wielkoæ miejsc postojowych powinna byæ dostosowana do rodzaju produkcji.

DZIA£ III.
§19. 1. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuje koniecznoæ pod³¹czenia budynków do sieci wodnej i kolektora
kanalizacji sanitarnej.
2. Dopuszcza siê budowê studni i ujêæ wód podziemnych
oraz gromadzenie cieków komunalnych i poprodukcyjnych
w bezodp³ywowych zbiornikach wybieralnych jako rozwi¹zanie tymczasowe.

Przepisy szczegó³owe
ROZDZIA£ XII.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
produkcji i us³ug oznaczonych symbolem P,U
§22. 1. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem P,U
przeznaczenie podstawowe zabudowa produkcyjna i us³ugowa,
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2. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem P,U
przeznaczenie dopuszczalne zabudowa mieszkaniowa (w przypadku rezygnacji z zabudowy produkcyjnej)

§23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
P,U ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
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1) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 15 m od granicy dzia³ki z terenem drogi zgodnie z rysunkiem planu;
2) dla zabudowy produkcyjnej ustala siê dachy o k¹cie
nachylenia 5  25 stopni;
3) dla zabudowy us³ugowej ustala siê dachy o k¹cie nachylenia 5  45 stopni;
4) dla zabudowy mieszkaniowej ustala siê dachy o k¹cie
nachylenia 5  45 stopni;

DZIA£ IV
Przepisy przejciowe i koñcowe.
ROZDZIA£ XIII.
Ustalenia koñcowe

§24. Wyra¿a siê zgodê na przeznaczenie gruntów lenych
Ls VI o powierzchni 0,6691 ha na cele nielene po wyra¿eniu
zgody przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Decyzja Nr DR II 6070/1/07 z dnia 15.03.2007 r.




§25. Zgodnie z art. 36, ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 roku Nr 80, poz. 717, z póniejszymi zmianami) dla
terenu objêtego ustaleniami planu i oznaczonego symbolem
P,U ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 15%.
§26. Na terenie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia uchwa³y Nr XIX/79/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 r., opublikowanej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego nr poz. z dnia
2004 r.
§27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Grzegorzew.
§28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Waldemar Banasiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 146

— 15989 —

Poz. 3206

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 146

— 15990 —

Poz. 3206

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 146

— 15991 —

Poz. 3206

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IX/47/2007
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew
dla obszaru w miejscowoci Bar³ogi
dzia³ki nr 28/6, 29, 32/1, 33

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pón.zm.) Rada Gminy w Grzegorzewie stwierdza
co nastêpuje:
Stwierdza siê zgodnoæ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew dla obszaru

w miejscowoci Bar³ogi dzia³ki nr ewid. 28/6, 29, 32/1, 33,
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew, uchwalonego 22 listopada 1997r. uchwa³¹ nr XXVI/198/97 Rady Gminy
w Grzegorzewie.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr IX/47/2007
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew
dla obszaru w miejscowoci Bar³ogi
dzia³ki nr 28/6, 29, 32/1, 33

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pón.zm.) Rada Gminy w Grzegorzewie rozstrzyga co nastêpuje:

obszaru w miejscowoci Bar³ogi dzia³ki nr ewid. 28/6, 29,
32/1,33 nie zachodzi koniecznoæ realizacji nowych sieci i
urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

1. W zawi¹zku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew dla

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr IX/47/2007
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew
dla obszaru w miejscowoci Bar³ogi
dzia³ki nr 28/6, 29, 32/1, 33

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pón. zm.) Rada Gminy w Grzegorzewie
rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie owiadczenia Wójta Gminy w sprawie braku uwag, na etapie wy³o¿enia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego do publicznego wgl¹du,
nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

