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UCHWA£A Nr XIX/155/2008 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 28 lutego 2008 r.
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Golêczewo - rejon ul. Spokojnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 176, poz. 1547, z 2006
r.
Nr
17,
poz.
128,
Nr
181,
poz.
1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
i art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80.,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy wstêpne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Golêczewo - rejon ul. Spokojnej, zwany dalej
miejscowym planem.
2. Stwierdza siê zgodnoæ planu z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, uchwalonego uchwa³¹ nr LXV/349/98
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionego uchwa³¹ nr XLIV/424/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia
12 lipca 2001 r. oraz uchwa³¹ nr L/428/2006 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 23 lutego 2006 r.

3.

Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:

1) czêæ graficzna planu, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu - za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2;
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik nr 3.
4. Miejscowy plan obowi¹zuje na obszarze obejmuj¹cym
dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 402/1, 402/2, 435/4, 435/
6, 435/7, 435/8, 435/9, 435/10, 435/11, 436/1, 436/2 oraz czêci
dzia³ek numerach ewidencyjnych: 377/3, 377/4, 378, 382, 383,
384, 385, 389 i 394.
5. Granice obszaru objêtego miejscowym planem okrelono na rysunku miejscowego planu.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) obszarze zieleni naturalnej - nale¿y przez to rozumieæ
obszar pokryty drzewami, krzewami oraz inn¹ rolinnoci¹
naturaln¹ wraz z rowem melioracji szczegó³owej Ch-7,
wystêpuj¹cy na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz zabudowy us³ugowej P,U;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³oæ budynku
od elementu przestrzennego, w stosunku do - którego
wyznaczono tê liniê;
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3) elemencie przestrzennym - nale¿y przez to rozumieæ:
zewnêtrzn¹ krawêd jezdni drogi krajowej, linie rozgraniczaj¹ce pozosta³ych dróg, tereny kolejowe oraz granicê
obszarów zieleni naturalnej, w stosunku do których nie
mo¿na lokalizowaæ budynków bez zachowania w³aciwych odleg³oci;
4) us³ugach spo³ecznych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ w us³ugach s³u¿¹c¹ zaspokojeniu potrzeb ludnoci w
zakresie zdrowia, owiaty i opieki spo³ecznej;
5) obiektach rekreacji indywidualnej - nale¿y przez to rozumieæ budynki i urz¹dzenia s³u¿¹ce czasowemu pobytowi
ludzi zwi¹zanemu z niezorganizowanymi, indywidualnymi
formami spêdzania wolnego czasu,
6) budynkach gospodarczo-gara¿owych - nale¿y przez to
rozumieæ gara¿ w rozumieniu przepisów odrêbnych,
w którym mog¹ znajdowaæ siê dodatkowo pomieszczenia
pomocnicze budynku mieszkalnego takie, jak pralnia,
suszarnia, pomieszczenie na rowery i sprzêt ogrodowy,
ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny e.
ró¿nym przeznaczeniu
§3. Okrela siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

3) dopuszcza siê:
a) z zastrze¿eniem pkt l lit. e lokalizacjê wielofunkcyjnego
zespo³u handlowo- us³ugowego o zró¿nicowanym programie
u¿ytkowym
w³aciwym
dla
us³ug
w zakresie administracji, us³ug publicznych, gastronomii, kultury oraz handlu, w tym handlu specjalistycznego,
b) lokalizowanie budynków administracyjno-biurowych,
c) wydzielanie w budynkach dzia³alnoci gospodarczej
pomieszczeñ mieszkalnych w liczbie nie wiêkszej ni¿
dwa i powierzchni ka¿dego mieszkania nie wiêkszej ni¿
70 m2,
d) lokalizowanie budynków zamieszkania zbiorowego
takich jak: hotele, motele i hoste³e, obiektów gastronomicznych i pól golfowych,
e) z zastrze¿eniem pkt 2 lokalizowanie: terminali prze³adunkowych oraz baz logistycznych, bocznic kolejowych, obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania sytuowanych
budynków oraz stacji telefonii komórkowej;
4) znajduj¹cy siê na dzia³ce obszar zieleni naturalnej, oznaczonym kreskowaniem na rysunku miejscowego planu,
uznaje siê za powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ tej
dzia³ki, a w zwi¹zku z tym zakazuje siê w jego granicach:

1) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz zabudowy us³ugowej - oznaczone w tekcie i na
rysunku miejscowego planu symbolem 1.P,U;

a) lokalizowania obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem dróg
oraz przepustów w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 dla urz¹dzenia przejazdów przez rów,

2) tereny publicznych dróg dojazdowych - oznaczone
w tekcie i na rysunku miejscowego planu symbolami
2.KDD i 3.KDD;

b) kanalizowania i przekrywania rowu, z wyj¹tkiem przejazdów przez rów, o których mowa w pkt 1,

1) tereny publicznej drogi lokalnej - oznaczone w tekcie
i na rysunku miejscowego planu symbolem 4.KDL.
§4. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, przebieg
linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz przebiegi dróg
z ich podstawow¹ geometri¹ okrela rysunek miejscowego
planu.
§5. Na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów oraz zabudowy us³ugowej 1.P,U:
1) zakazuje siê lokalizowania:

c) urz¹dzania przejazdów przez rów w miejscach,
w których szerokoæ obszaru zieleni naturalnej przekracza szerokoæ 20 m,
d) lokalizowania parkingów,
e) lokalizowania ogrodzeñ uniemo¿liwiaj¹cych ³¹cznoæ
ekologiczn¹ obszaru zieleni naturalnej z terenami s¹siednimi, w tym przemieszczania siê zwierz¹t.
§6. Na terenach publicznych dróg dojazdowych 2.KDD
i 3.KDD oraz terenach publicznej drogi lokalnej 4.KDL dopuszcza siê lokalizowanie w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi wy³¹cznie obiektów takich jak:

a) nowych budynków mieszkalnych,

1) urz¹dzenia s³u¿¹ce komunikacji;

b) budynków rekreacji indywidualnej,

2) sieci infrastruktury technicznej;

c) obiektów s³u¿¹cych produkcji rolnej,

3) znaki drogowe oraz reklamy z zastrze¿eniem ustaleñ rozdzia³u 3.

d) obiektów us³ug spo³ecznych,
e) obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y
powy¿ej 2.000 m2;
2) wy³¹cznie w przypadku, gdy z raportu oddzia³ywania na
rodowisko wynika, ¿e zosta³y przekroczone dopuszczalne, okrelone w przepisach odrêbnych, poziomy emisji
czynników szkodliwych, zakazuje siê lokalizowania przedsiêwziêæ, wymienionych w przepisach odrêbnych, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko;

ROZDZIA£ III
Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego
§7. Dopuszcza siê wy³¹cznie stosowanie dachów
p³askich, kolebkowych i stromych o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych nie wiêkszym ni¿ 35°; powy¿sze nie
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dotyczy dachów budynków mieszkalnych w czêci podlegaj¹cej rozbudowie i budynków gara¿owo - gospodarczych
towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej, które mog¹ byæ
p³askie lub strome, odpowiednio do geometrii dachu budynku rozbudowywanego.
§8. Ogrodzenia stale sta³e od strony dróg:
1) musz¹ byæ wykonane jako a¿urowe;
2) nie mog¹ mieæ wysokoci wiêkszej ni¿ 1,80 m.
§9. 1. Tablice reklamowe, umieszczane w liczbie wiêkszej
ni¿ jedna na jednej nieruchomoci musz¹ byæ zamocowane
na wspólnych postumentach, w jednej p³aszczynie, tworz¹c
prostok¹t lub kwadrat.
2. Górne krawêdzie szyldów i reklam:
1) umieszczane na ogrodzeniach nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ te
ogrodzenia;
2) umieszczane na cianach nie mog¹ siêgaæ powy¿ej linii
wyznaczonej górn¹ kra wêdzi ¹ okien ka¿dej z kondygnacji
budynku.
3. Dopuszcza siê umieszczanie szyldów i reklam na dachach budynków oraz w formie obelisków i masztów tworz¹cych dominanty architektoniczne.
4. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg dopuszcza siê wy³¹cznie umieszczanie tablic i znaków drogowych oraz informacji o lokalizacji firm, o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 0,4 m x
0,8 m.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazie kulturowego
§10. 1. Ochron¹ objête s¹ obszary po³o¿one w strefie
ochronnej ujêcia wody podziemnej w Chludowie.
2. Granice strefy, o której mowa w ust. l, okrela rysunek
miejscowego planu.
3. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj¹ce
z ochrony wód podziemnych okrela aktualna decyzja
o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody podziemnej
w Chludowie.
4. Zmiana granic strefy ochronnej ujêcia wody lub jej
likwidacja nie wymaga zmiany miejscowego planu.
5. Dla terenów, które wskutek zmiany granic strefy,
o której mowa w ust. 1, lub jej likwidacji znajd¹ siê poza stref¹
ochronn¹ ujêcia wody, przestan¹ obowi¹zywaæ ograniczenia
wynikaj¹ce z dokumentów ojej powo³aniu.
§11. Ni¿ej okrelone budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi musz¹ byæ wykonywane z zastosowaniem, staraniem inwestora, rodków technicznych
zabezpieczaj¹cych ich u¿ytkowników przed emisj¹ czynników
szkodliwych wynikaj¹cych z s¹siedztwa drogi krajowej nr 11
Poznañ-Pi³a:

1) jednokondygnacyjne - lokalizowane w obszarze pomiêdzy
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy dla obiektów budowlanych usytuowan¹ w odleg³oci 40 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej Nr 11 a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy dla
obiektów budowlanych jednokondygnacyjnych z pomieszczeniami na sta³y pobyt ludzi usytuowan¹ w odleg³oci 90
m od krawêdzi jezdni drogi krajowej;
2) wielokondygnacyjne - lokalizowane w obszarze pomiêdzy
nieprzekraczalna lini¹ zabudowy dla obiektów budowlanych usytuowan¹ w odleg³oci 40 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 11 a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy dla
obiektów budowlanych wielokondygnacyjnych z pomieszczeniami na sta³y pobyt ludzi usytuowan¹ w odleg³oci
110 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej.
§12. Zakazuje siê stosowania paliw wêglowych do ogrzewania budynków i do pozyskiwania ciep³a dla celów technologicznych.
§13. Zakazuje siê:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ zmieniaj¹cych stosunki wodne na dzia³ce;
2) dokonywania zmian w ukszta³towaniu terenu, z wyj¹tkiem
nadsypañ gruntu do rzêdnej 95 m n.p.m., w przypadku
wyrównywania terenu pod bocznice kolejow¹ lub zwi¹zanych z realizacj¹ dróg;
3) dokonywanie zmian w ukszta³towaniu terenu w obszarze
zieleni naturalnej, za wyj¹tkiem zmian zwi¹zanych
z realizacj¹ przejazdów przez rów.
§14. 1. cieki bytowe oraz cieki technologiczne o sk³adzie cieków bytowych odprowadzaæ nale¿y do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. cieki technologiczne, nie odpowiadaj¹ce sk³adem ciekom bytowym, nale¿y podczyszczaæ w indywidualnych podczyszczalniach cieków technologicznych przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Zakazuje siê lokalizowania zbiorników na cieki bytowe oraz indywidualnych oczyszczalni cieków, z wyj¹tkiem
podczyszczalni cieków technologicznych.
§15. 1. Wody opadowe z terenów zabudów} nale¿y zagospodarowywaæ stosuj¹c indywidualne rozwi¹zania.
2. Wody opadowe z dróg odprowadzaæ nale¿y tymczasowo do rowów odwadniaj¹cych, a docelowo do sieci kanalizacji deszczowej.
3. Zakazuje siê rozs¹czkowywania do gruntu i odprowadzania do rowów melioracyjnych cieków deszczowych
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
§16. 1. Gospodarkê odpadami komunalnymi nale¿y
dostosowaæ do wymogów gminnego planu gospodarki
odpadami.
2. Gromadzenie odpadów produkcyjnych i niebezpiecznych oraz organizowanie ich wywozu do miejsc utylizacji
organizowaæ nale¿y w sposób okrelony w przepisach
odrêbnych.
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ROZDZIA£ V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§17. 1. Ochron¹ objête s¹ relikty osadnictwa pradziejowego i wczesnoredniowiecznego okrelone w miejscowym
planie jako zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
2. Miejsca wystêpowania zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych okrela rysunek miejscowego planu.
3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala siê wymóg uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem
Ochrony Zabytków w Poznaniu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem
i zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora, zakresu badañ archeologicznych.
ROZDZIA£ VI
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych
18. Nie okrela siê terenów, dla których nale¿y ustaliæ
wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych.
ROZDZIA£ VII
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów
i wskaniki intensywnoci zabudowy
§19. 1. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane w odleg³oci:
1) od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej S-11
Poznañ-Pi³a:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych z pomieszczeniami przeznaczonymi na

5) od granicy obszaru kolejowego nie mniej ni¿ 10 m, i nie
mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru kolejowego;
6) od granicy obszaru zieleni naturalnej - 5 m;
7) od linii rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych, dla których
miejscowy plan nie okrela linii rozgraniczaj¹cych - 5 m.
2. Usytuowanie linii zabudowy, o których mowa w ust. 1,
z wyj¹tkiem wymienionej w ust. 1 pkt 7, okrelono na rysunku
miejscowego planu.
3. Dopuszcza siê lokalizowanie w obszarze pomiêdzy
liniami rozgraniczaj¹cymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy: sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym
zbiorników przeciwpo¿arowych oraz miejsc postojowych samochodów osobowych.
4. Lokalizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych naruszyæ granice terenów i tereny kolejowe podlega w tym zakresie
przepisom odrêbnym.
§20. Zakazuje siê przeznaczania na cele lokalizowania
budynków powierzchni wiêkszej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki
budowlanej.
§21. Nakazuje siê przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej ni¿ 20% powierzchni
dzia³ki z tym, ¿e je¿eli znajduj¹ca siê na dzia³ce powierzchnia
obszaru zieleni naturalnej zajmuje powierzchniê wiêksz¹ ni¿
20% ca³ej dzia³ki - nie mniej ni¿ wynosi ta powierzchnia.
§22. 1. Zakazuje siê lokalizowania budynków wy¿szych
ni¿ 14,5 m.
2. Dopuszcza siê wykonywanie kondygnacji podziemnych.
3. Budowle o wysokoci równej i wy¿szej ni¿ 50 m
wymagaj¹ uzgodnienia ich lokalizacji z Dowództwem Si³
Powietrznych.
§23. Na dzia³kach nale¿y wyznaczyæ miejsca postojowe
dla sprzêtu jezdnego i samochodów ciê¿arowych w liczbie
dostosowanej do prowadzonej dzia³alnoci oraz dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej ni¿ jedno miejsce
na 4 u¿ytkowników obiektów znajduj¹cych siê na dzia³ce i
terenu dzia³ki.

pobyt ludzi - 90 m,
b) dla budynków wielokondygnacyjnych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 110 m,
c) dla pozosta³ych budynków - 40 m;
2) od linii rozgraniczaj¹cej publicznej drogi dojazdowej 2.KDD
-10 m;
3) od linii rozgraniczaj¹cej publicznej drogi dojazdowej 3.KDD
oraz od pó³nocnej granicy miejscowego planu
- 10 m;
4) od linii rozgraniczaj¹cej publicznej drogi lokalnej 4.KDL 24 m;

ROZDZIA£ VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych
m podstawie odrêbnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych
§24. Nie okrela siê terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie na podstawie przepisów odrêbnych, wymagaj¹cych
ustalenia granic i sposobów zagospodarowania,
w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych.
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ROZDZIA£ IX
Szczegó³owe zasady i warunki
scalania i podzia³u nieruchomoci
§25. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych scalania
i podzia³u nieruchomoci w rozumieniu przepisów odrêbnych.
§26. 1. Podzia³u na dzia³ki mo¿na dokonaæ, o ile na nowo
wydzielanych dzia³kach bêdzie mo¿liwe usytuowanie budynku oraz wydzielone dzia³ki bêd¹ mia³y powierzchniê wiêksz¹
ni¿ 5.000 m2.
2. Warunki okrelone w ust. 1 nie dotycz¹ dzia³ek wydzielonych na cele sytuowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych.
3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ek, które w chwili uchwalenia miejscowego planu posiada³y powierzchnie mniejsz¹
ni¿ powierzchnia, o której mowa w ust. 1.
§27. Dopuszcza siê na obszarze sk³adaj¹cym siê z kilku
dzia³ek, objêtym tymi samymi granicami w³adania, sytuowanie budynków bez uwzglêdnienia granic pomiêdzy dzia³kami,
o ile zachowane, zostan¹ na ka¿dej z dzia³ek okrelone miejscowym planem parametry powierzchni terenu biologicznie
czynnej oraz powierzchni zabudowy; powy¿sze nie dotyczy
granic «dzia³ek stanowi¹cych granice w³adania.

drogowym Chludowo, zlokalizowanym na skrzy¿owaniu
drogi S-11 i drogi powiatowej nr 32227 oraz w wêle drogowym Z³otkowo, zlokalizowanym na skrzy¿owaniu drogi Nr
11 i drogi powiatowej nr 32204.
§30. 1. Dla publicznej drogi dojazdowej 2.KDD ustala siê:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹ 12 m;
2) wyposa¿enie w rów odwadniaj¹cy, a docelowo - budowê
sieci kanalizacji deszczowej;
3) zakoñczenie placem nawrotu, o usytuowaniu i wymiarach
zgodnych z rysunkiem miejscowego planu;
4) budowê, do czasu przystosowania drogi krajowej nr 11 do
parametrów drogi ekspresowej, tymczasowego skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 11 na zasadach uzgodnionych
z zarz¹dc¹ drogi krajowej;
5) budowê skrzy¿owania z publiczn¹ drog¹ lokaln¹ 4.KDL;
6) docelowe zamkniêcie przejazdu drogowego przez tereny
kolejowe dla samochodów ciê¿arowych i ciê¿kiego sprzêtu jezdnego.
2. Dopuszcza siê:
1) bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjn¹ terenów obiektów
produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz zabudowy
us³ugowej P,U:
a) z publicznej drogi dojazdowej 2,KDD,

ROZDZIA£ X
Szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§28. W przypadku kolizji planowanych obiektów z istniej¹c¹ sieci¹ drenarsk¹ nale¿y dokonaæ przebudowy tej sieci na
warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci
ROZDZIA£ XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§29. 1. Do czasu przystosowania krajowej drogi
publicznej Poznañ-Pi³a nr 11 do parametrów drogi ekspresowej - obs³uga komunikacyjna terenu objêtego planem mo¿liwa bêdzie przez w³¹czenie drogi publicznej 2.KDD do drogi
krajowej nr 11, po przebudowie skrzy¿owania tej drogi z
drog¹ krajow¹ nr 11, staraniem i na koszt inwestorów, przed
przyst¹pieniem do zabudowy terenów.
2. Po dostosowaniu drogi nr 11 do parametrów drogi
ekspresowej w³¹czenie drogi gminnej 2.KDD do drogi krajowej nr 11 ulegnie likwidacji, a obs³uga terenu objêtego
planem mo¿liwa bêdzie przez drogê lokaln¹ 4.KDL, w³¹czona
do drogi krajowej w wyznaczonych wêz³ach drogowych,
zgodnie z opracowanym Studium dostosowania drogi krajowej nr 11 do standardu drogi ekspresowej, w tym w wêle

b) z publicznej drogi lokalnej 4.KDL,
c) z publicznej drogi dojazdowej 3.KDD, po jej wyprowadzeniu z publicznej drogi lokalnej 4.KDL;
2) wyprowadzanie z dróg, o których mowa w pkt 1, niepublicznych dróg wewnêtrznych, niezbêdnych dla dokonania
podzia³u terenów, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych nie niniejszej ni¿ 10 m;
3) obs³ugê dzia³ki o numerze ewidencyjnym 435/4
w sposób dotychczasowy wzglêdnie poprzez wydzielenie
niepublicznej drogi wewnêtrznej lub jej po³¹czenie
z dzia³kami maj¹cymi bezporedni dostêp do drogi
publicznej.
3. Budowa ogrodzeñ lub innych obiektów nie mo¿e ograniczaæ wymaganego pola widocznoci na skrzy¿owaniach
dróg oraz odwodnienia korpusu drogi.
4. Tymczasowe skrzy¿owanie drogi krajowej nr 11
z publiczn¹ drog¹ dojazdow¹ 2.KDD, nale¿y wykonaæ przed
rozpoczêciem prac budowlanych na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz zabudowy us³ugowej
P,U.
§31. Dla publicznej drogi dojazdowej 3.KDD ustala siê:
1) docelow¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹ 10 m, a w czêci objêtej miejscowym planem - 5m
2) wyposa¿enie w rów odwadniaj¹cy.
§32. 1. Dla publicznej drogi lokalnej 4.KDL ustala siê:
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1) klasê drogi lokalnej;
2) obs³ugê terenów przyleg³ych do drogi nr 11 w zwi¹zku z
przystosowaniem drogi krajowej nr 11 Poznañ-Pi³a do
drogi klasy ekspresowej;
3) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹ 12 m;
4) wyposa¿enie w rów odwadniaj¹cy, a docelowo - budowê
sieci kanalizacji deszczowej;
5) budowê skrzy¿owania z publiczn¹ drog¹ dojazdow¹ 2.KDD
i publiczn¹ drog¹ dojazdow¹ 3 .KDD.
2. Dopuszcza siê:
1) w³¹czenie publicznej drogi lokalnej 4.KDL w linie rozgraniczaj¹ce drogi krajowej nr 11;
2) wykorzystanie drogi, o której mowa w ust. 1, na cele
przystosowania drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej, pod warunkiem zapewnienia obs³ugi
komunikacyjnej terenów do niej przyleg³ych.
§33. Dopuszcza siê budowê sieci infrastruktury technicznej wy³¹cznie:
1) w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, oraz na terenach przeznaczonych na zabudowê, poza obszarem zieleni naturalnej lub w miejscach jej najwiêkszego przewê¿enia;
2) jako sieci podziemnych.
§34. 1. Docelowe zasilanie w wodê ustala siê po rozbudowie sieci wodoci¹gowej, poprzez realizacje wodoci¹gu
o rednicy 150 mm.
2. Tymczasowo dopuszcza siê pobór wody poprzez rozbudowê wodoci¹gu znajduj¹cego siê w drodze publicznej
dojazdowej 2.KDD.
§35. Sieæ kanalizacji sanitarnej nale¿y realizowaæ zgodnie
z koncepcja programowo-przestrzenn¹ kanalizacji sanitarnej
gminy Suchy Las.
§36. Sieæ kanalizacji deszczowej, stanowi¹c¹ odwodnienie dróg, nale¿y prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych tych
dróg i realizowaæ zgodnie z koncepcj¹ programowo-przestrzenn¹ kanalizacji deszczowej gminy Suchy Las.
§37. 1. Zasilanie w energiê elektryczn¹ nast¹pi z istniej¹cych i projektowanych sieci elektroenergetycznych - zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.
2. Ustala siê mo¿liwoæ budowy stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
3. Stacje transformatorowe w formie budynkowej lub
kontenerowej, nale¿y sytuowaæ na dzia³kach o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 60 m2, posiadaj¹cych dostêp do drogi
publicznej,
4. Dopuszcza siê lokalizowanie stacji transformatorowych
nas³upowych w poboczach dróg.
§38. Zasilanie w gaz nast¹pi przez rozbudowê istniej¹cej
sieci gazowej, na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.

ROZDZIA£ XII
Sposób i termin, tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
§39. 1. Do czasu zagospodarowania terenu dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 435/6 i 435/7 oraz zabudowanej
czêci dzia³ki o numerze ewidencyjnym 435/8 zgodnie
z przeznaczeniem terenu, okrelonym w miejscowym planie,
dopuszcza siê:
1) remont i przebudowe budynków istniej¹cych w chwili
uchwalenia miejscowego planu oraz ich rozbudowê na
nastêpuj¹cych warunkach:
a) budynków mieszkalnych znajduj¹cych siê na dzia³kach
o numerach ewidencyjnych 435/6 i 435/7 o pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze o ³¹cznej powierzchni
nie przekraczaj¹cej 50 m2,
b) budynku mieszkalnego znajduj¹cego siê na dzia³ce
oznaczonej w dniu uchwalenia miejscowego planu
numerem geodezyjnym 435/8, z uwagi na po³o¿enie w
odleg³oci mniejszej ni¿ 90 m od krawêdzi jezdni drogi
krajowej nr 11, wy³¹cznie o pomieszczenia pomocnicze
o ³¹cznej powierzchni nie przekraczaj¹cej 50 m2,
c) pozosta³ych budynków - o pomieszczenia o ³¹cznej
powierzchni nie przekraczaj¹cej 20 m2;
2) budowê na jednej dzia³ce jednego budynku gospodarczogara¿owego o powierzchni nie przekraczaj¹cej 36 m2, o ile
taki budynek nie zosta³ wybudowany przed uchwaleniem
miejscowego planu.
2. Wysokoæ budynków, o których mowa w ust. 1, po
rozbudowie nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 10 m.
ROZDZIA£ XIII
Stawka procentowa od wzrostu
wartoci nieruchomoci
§40. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokoci 6%.
ROZDZIA£ XIV
Przepisy koñcowe
§41. Dla gruntów rolnych i lenych po³o¿onych na
obszarze, którego granice okrela miejscowy plan, uzyskano
zgody na zmianê ich przeznaczenia na cele nierolnicze
i nielene:
1) dla gruntów rolnych klasy III - Decyzj¹ GZ.tr.051/602-136/
02 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca
2002 r.;
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2) dla gruntów rolnych klasy IV - Decyzja GN.I-77110/Po/29/
2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia
2002 r.;
3) dla gruntów lenych Ls IV - Decyzj¹ DR II 6070/61/06
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2006 r.

Poz. 1440

§42. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§43. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() Jaros³aw Ankiewicz
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XIX/155/2008
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Golêczewo - rejon ul. Spokojnej

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRYWANIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
PLANUUWAGI WNIESIONE DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GOLÊCZEWO-REJON UL. SPOKOJNEJ
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XIX/155/2008
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Golêczewo - rejon ul. Spokojnej.

ROZSTRZYGNIÊCIE C SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ
O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172. poz. 1441, Nr 176, poz. 1547,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
i art. 20 ust l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 3 19, nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada
Gminy Suchy Las rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Sposób realizacji, zapisanych, w planie, inwestycji
z zakresu, infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy:
1) Zakres inwestycji:

-

wymienionej w pkt 1 a - zgodnie z Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym gm. Suchy Las.

2. Zasady finansowania, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:
Prognozowane ród³a finansowania przez gminê:
- dochody w³asne,
- dotacje,
- po¿yczki preferencyjne,

a) budowa dróg dojazdowych

ok. 10.000

b) wodoci¹g ok. 1.000 mb
c) kanalizacja sanitarna

2) Realizacja inwestycji:
- wymienionych w pkt 1 b i c - w oparciu o uchwalê nr
XVIII/167/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia
27 listopada 2003 r. w sprawie przyst¹pienia przez
Gminê do AQUANET Spó³ka z o. o. z siedzib¹
w Poznaniu - po roku 2008,

m2

- fundusze Unii Europejskiej.
- udzia³ inwestorów w finansowaniu.

ok. 700 mb

