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UCHWA£A Nr XVIII/101/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki po³o¿one
w Swarzêdzu w rejonie ulic Morelowej i Dzia³kowej, oznaczone nr geodezyjnymi 1487 i 1583
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz.
139 z 1999 r. z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z
póniejszymi zmianami), oraz na podstawie uchwa³y Rady
Miejskiej w Swarzêdzu Nr XXIX/324/2001 z dnia 17.01.2001 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzêdz, obejmuj¹cej dzia³ki po³o¿one w Swarzêdzu w rejonie
ulicy Morelowej  Dzia³kowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 1487 i 1583  teren objêty zmian¹ o ³¹cznej powierzchni 6,7069 ha (zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym, stawu i przepompowni cieków na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us³ugi hotelowo-gastronomiczne, sportu i rekreacji, przepompowniê cieków i komunikacjê), Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:

nia infrastruktury technicznej spe³niaj¹ wymogi realizacji
obiektów budowlanych wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów i aktów prawa miejscowego;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy rozumie siê przez to
liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ, w jakiej mo¿na
sytuowaæ budynek od linii rozgraniczaj¹cej drogi;
3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy rozumie siê przez to liniê,
zgodnie z któr¹ nale¿y sytuowaæ cianê frontow¹ elewacji
budynku;
4) poziomie terenu nale¿y przez to rozumieæ poziom projektowanego urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym
do budynku nie bêd¹cym wejciem wy³¹cznie do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych;
5) uchwale nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Swarzêdzu, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy dzia³ki po³o¿one w Swarzêdzu w
rejonie ul. Morelowej  Dzia³kowej  zmiana miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Swarzêdza.
2. Granice obszaru objêtego planem okrelono w czêci
graficznej.
3. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objêtego planem, przy
jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych w
zakresie ekologii, komunikacji i infrastruktury.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3. 1. Ilekroæ w dalszych ustaleniach planu mowa jest o:
1) dzia³ce nale¿y przez to rozumieæ nieruchomoæ gruntow¹
lub dzia³kê gruntu, której wielkoæ, cechy geometryczne,
dostêp do drogi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dze-

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych sposobach zagospodarowania,
3) linie zabudowy obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne,
4) klasyfikacja ulic, szerokoæ linii rozgraniczaj¹cych ulic,
odleg³oæ linii zabudowy.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§4. Przeznaczenie terenu
1. Ustala siê przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny us³ug, oznaczone na rysunku planu symbolem UT,
3) teren zbiornika wodnego WS,
4) teren zieleni izolacyjnej ZI,
5) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem E,
6) tereny komunikacji, oznaczone na planie symbolem KD,
KX.
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§5. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. Ustala siê:
1) obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów
zagospodarowania skal¹, jakoci¹ i charakterem do
pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹cego i planowanego otoczenia;
2) sposób zagospodarowania nieruchomoci nie mo¿e
ograniczaæ i uniemo¿liwiaæ zgodnego z prawem dysponowania s¹siednimi posesjami.
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urz¹dzeñ tymczasowych, które nie s¹ cile zwi¹zane lub koliduj¹ z planowan¹ podstawow¹ funkcj¹ terenu.
3. Zakazuje siê realizowania zabudowy substandardowej.
4. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy na terenie oznaczonym
symbolem MN w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej
drogê oraz nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie
oznaczonym symbolem UT w odleg³oci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogê i 10 m od granicy z dzia³kami nr
ewid. 1453, 1448 oraz 1447 .
§6. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

b) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi 20,0 m dla
zabudowy wolnostoj¹cej,
c) na jednej dzia³ce mo¿liwe jest usytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku pomocniczego,
d) zabudowa musi byæ sytuowana w nastêpuj¹cy sposób:
-

domy mieszkalne i budynki pomocnicze zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy,

e) budynki pomocnicze mog¹ pe³niæ funkcje: pawilonów
ogrodowych, altan, gara¿y, w tym gara¿y na dwa
samochody,
f) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia³ki (suma
powierzchni zabudowy budynków mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 35%,
g) udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki  min. 30%,
h) ustala siê nieprzekraczaln¹ maksymaln¹ wysokoæ od
poziomu terenu:
-

dla budynku mieszkalnego  2 kondygnacje plus
poddasze u¿ytkowe- do 9 m,

-

dla budynku pomocniczego  1 kondygnacja,

i)

1. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko  w rozumieniu inwestycji okrelonych w przepisach odrêbnych.

poziom posadowienia budynków mieszkalnych nie
wy¿szy ni¿ 0,60 m nad powierzchniê terenu,

j)

mo¿liwe podpiwniczenie budynku, po przeprowadzeniu badañ gruntowych,

2. Ustala siê zasady kszta³towania klimatu akustycznego
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie normami.

k) dla budynków mieszkalnych zaleca siê dach stromy,
nachylenie po³aci dachowych od 180 450, umo¿liwia
siê kombinacje dachów stromych i p³askich,

3. Ustala siê zasady ochrony zbiornika wody przed zanieczyszczeniem oraz niew³aciw¹ lub nadmiern¹ eksploatacj¹ zgodnie z przepisami odrêbnymi (Prawo wodne
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku).
§7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
Ustala siê, ¿e architektura budynków winna nawi¹zywaæ
do wartociowych elementów otaczaj¹cej zabudowy.
§8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej MN ustala siê:
1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:

l)

obowi¹zek zapewnienia w granicach w³asnej dzia³ki
min. dwóch stanowisk parkingowych.

§9. Dla terenów us³ug UT ustala siê:
1. Realizacjê us³ug hotelowych w po³¹czeniu z us³ugami
gastronomii i handlu wraz z ma³ymi obiektami sportowymi, w otoczeniu zieleni g³ównie zimozielonej.
2. W przypadku rezygnacji z realizacji us³ug wymienionych
w pkt 1 ustala siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów i wprowadzenia dróg wewnêtrznych dojazdowych oraz przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §9.

a) domów mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych,
mieszcz¹cych siê w gabarytach zabudowy okrelonych
w §9 pkt 2- oraz budynków pomocniczych;

3. Projektowane budynki musz¹ byæ sytuowane zgodnie z
wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu.

b) urz¹dzeñ towarzysz¹cych: dojæ, dojazdów, obiektów
ma³ej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeñ.

4. Wysokoæ budynków us³ugowych do 2,5 kondygnacji (2
kondygnacje plus poddasze u¿ytkowe);

2. Ustalenia zawarte w pkt. 1 musz¹ byæ realizowane z
zachowaniem nastêpuj¹cych zasad gospodarowania przestrzeni¹:
a) minimalna powierzchniê dzia³ki ustala siê na 600 m2
dla zabudowy wolnostoj¹cej,

5. Preferowane rozwi¹zanie dachów jako pochy³e (dwu- i
wielospadowe), nachylenie po³aci dachowych 25o do 45o.
6. Dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów p³askich i
pochy³ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów.
7. Poziom posadowienia parteru budynku nie wy¿szy ni¿
0,60 m nad terenem.
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8. W przypadku realizowania osobnych budynków gara¿owo- gospodarczych nale¿y je lokalizowaæ w g³êbi terenu,
dopuszczalna wysokoæ I kondygnacja.
9. Nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy terenu
ustala siê w wysokoci 80% ³¹cznie z powierzchniami
utwardzonymi powierzchnia kubaturowa 65%.
10. Koniecznoæ zapewnienia wystarczaj¹cych dla danej funkcji miejsc postojowych.
§10. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych E ustala
siê:
1. Lokalizacjê projektowanej stacji transformatorowej typu
konsumpcyjnego zgodnie z rysunkiem planu, zasilanej
lini¹ kablow¹ lub napowietrzn¹ SN-15 kV na podstawie
warunków technicznych przy³¹cza, które wyda E.P.S.A. na
etapie opracowania projektu bran¿owego.
2. Dla obiektów stacji transformatorowej nie obowi¹zuj¹
wyznaczone linie zabudowy.
3. Przewiduje siê przeniesienie linii kablowej napowietrznej
SN-15 kV.
§11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala siê:
1. Pozostawienie dotychczasowej funkcji obszaru jako zbiornik wodny s³u¿¹cy celom rekreacyjnym,
2. Ustala siê dba³oæ w utrzymaniu dobrego stanu ekologicznego wody w zbiorniku.
3. Zaleca siê udostêpnianie terenu w celu obserwacji i pomiarów hydrologiczno- meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.
§12. Dla terenu zieleni urz¹dzonej ZI ustala siê zimozielony wysoki i niski pas zieleni o szerokoci 3 m.
§13. Dla terenów komunikacji ustala siê:
1. W zale¿noci od miejsca po³o¿enia i wg symboli umieszczonych na rysunku planu ustala siê pasy terenu przeznaczonego pod infrastrukturê transportow¹:
KD  ulica dojazdowa szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m i 12,0 m,
KX  ci¹g pieszy wewnêtrzny, o szerokoci 2,50 m bez
wydzielonych chodników, z nawierzchni¹ rozbieraln¹ i pasem
zieleni 2,5 m.
2. Ustala siê mo¿liwoæ wprowadzenia dodatkowych dróg
wewnêtrznych dojazdowych.
3. Tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do realizacji
urz¹dzeñ podziemnych - sieci infrastruktury technicznej.

2. Wodoci¹g  zaopatrzenie w wodê nast¹pi poprzez lokaln¹
sieæ wodoci¹gow¹.
3. Kanalizacja sanitarna po³¹czona z miejskim systemem
kanalizacyjnym. Wykonanie kanalizacji sanitarnej warunkuje uruchomienie terenu na cele budowlane.
4. Kanalizacja deszczowa  odprowadzenie wód deszczowych nast¹pi poprzez sieæ kanalizacji deszczowej w ulicach do kanalizacji deszczowej w drodze KD. Do czasu
realizacji kana³ów deszczowych wody opadowe nale¿y
zagospodarowaæ we w³asnym zakresie na terenie dzia³ki,
nie naruszaj¹c interesu osób trzecich.
6. Energetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nast¹pi
poprzez rozbudowê sieci elektroenergetycznej w projektowanych ulicach z projektowanej stacji transformatorowej.
7. Sieæ gazowa  zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej redniego cinienia w projektowanych ulicach po pod³¹czeniu do
gazoci¹gu redniego cinienia.
8. Zaleca siê stosowania dla celów grzewczych paliw gazowych i p³ynnych oraz promowanie nowych, niekonwencjonalnych róde³ energii.
9. Gromadzenie odpadów bytowych w pojemnikach na ka¿dej posesji z odprowadzeniem ich zgodnie z systemem
gospodarki odpadowej gminy.
10. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§15. Ustala siê % stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póniejszymi
zmianami), s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty jednorazowej z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci, okrelon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu:
- dla terenu oznaczonego symbolem MN  w wysokoci
30%,
- dla terenu oznaczonego symbolem UT  w wysokoci
30%,
- dla terenu oznaczonego symbolem WS  w wysokoci
30%,
- dla terenu oznaczonego symbolem KD, KX  w wysokoci
30%,
- dla terenu oznaczonego symbolem E  w wysokoci 30%.

§14. W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala
siê:

§16. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy w Swarzêdzu.

1. Docelowo obowi¹zek wyposa¿enia ca³ego terenu w infrastrukturê techniczn¹: wodoci¹g, kanalizacjê sanitarn¹ i
deszczow¹, energiê elektryczn¹, gaz, telekomunikacjê na
warunkach gwarantuj¹cych w³aciwy standard poziomu
¿ycia mieszkañców oraz zgodny z wymogami ochrony
rodowiska.

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Piotr Choryñski
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