DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznañ, dnia 5 czerwca 2002 r.
TREÆ
Poz.:

Nr 77

UCHWA£Y RAD GMIN

1978  nr XXXII/374/2001 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz obejmuj¹cy teren po³o¿ony w Bogucinie, przy ul. Gnienieñskiej  dzia³ki nr 230/51, 230/52, 230/53 (zmiana przeznaczenia z zalesienia
na tereny aktywizacji gospodarczej) pow. zmiany 14275 ha .................................................................................

8335

1979  nr XXXV/192/2002 Rady Gminy £êka Opatowska z dnia 13 lutego 2002 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy £êka Opatowska we wsiach: Piaski, Siemianice ...........................

8338

1980  nr XXV/193/2002 Rady Gminy £êka Opatowska z dnia 13 lutego 2002 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy £êka Opatowska we wsiach: Opatów, Trzebieñ ............................

8347

1981  nr XXVIII/211/2002 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn ............................................................................................

8354

1982  nr XXXI/221/2002 Rady Gminy Blizanów z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego we wsi Dojutrów dla dzia³ek: 911/1, 912/1, 913/1 ......................................

8356

1983  nr XXXIV/223/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³alnoci gospodarczej w Dolsku dz. nr ewid. 800 .......

8359

1984  nr XLVI/511/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywacji gospodarczej na obszarze czêci dzia³ki o nr ewid.
682/4 w Obornikach przy ul. Staszica .......................................................................................................................

8362

1985  nr XLVI/512/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowoci S³onawy na obszarze
czêci dzia³ki o nr ewid. 69 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci miasta
Oborniki i fragmentu gminy Oborniki .......................................................................................................................

8365

1986  nr XLVI/513/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentu gminy Oborniki, obejmuj¹cej dzia³ki
o numerach ewidencyjnych 50/6 i 50/7 po³o¿onych we wsi Ucikowiec ............................................................

8368

1987  nr XXXI/207/2002 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Dobrzyca .................................

8370

1988  nr XXXI/208/2002 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Karmin ....................................

8374

1989  nr XXXI/209/2002 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Karminek .................................

8378

1990  nr XXXI/210/2002 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Kominiec ...............................

8383

1991  nr XXXI/211/2002 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Lutynia ....................................

8395

1992  nr XXVI/227/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo ..............................................................................................

8399

1993  nr XLVIII/333/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Zdunowskiej i Bukówko .........

8405

1994  nr XXVIII/164/2002 Rady Gminy w Pakos³awiu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakos³aw obejmuj¹cego obszar na terenie wsi Bia³yka³ .............

8423

1995  nr LV/525/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Chludowo, na terenie dzia³ki o nr ewid. 264/5  zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las ...............................................................

8426

1996  nr XXVI/190/2002 Rady Gminy Budzyñ z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ w obrêbie wsi Budzyñ rejon ulicy Lenej .............

8430

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8334 

1997  nr LXXXIV/971/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Sypniewo  Baraki A w Poznaniu .............................................

8433

1998  nr XLV/424/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Malewie  zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyñ ..................................................................................................

8436

1999  nr XLV/425/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gostyniu przy ulicy Poznañskiej obrêb Dusina .....................................

8439

2000  nr XLIII/543/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Zielone Wzgórze w Szczytnikach
gm. Kórnik .....................................................................................................................................................................

8444

2001  nr XXIX/262/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno  turystycznych przy drodze do Giecza
w Stroszkach .................................................................................................................................................................

8449

2002  nr LIX/523/2002 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie czêciowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod us³ugi zdrowia i rehabilitacji
w Pruszewcu .................................................................................................................................................................

8452

2003  nr XXXVII/241/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk
Wielkopolski ..................................................................................................................................................................

8455

2004  nr XLII/467/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Rokietnica dla dzia³ek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie
dla dzia³ek nr ewid.199 i 200/1 ..................................................................................................................................

8458

2005  nr XXXVI/264/2002 Rady Gminy w £ubowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czêæ dz. nr ewid. 110
w Rybitwach .................................................................................................................................................................

8460

2006  nr XXVII/392/2002 Rady Miejskiej w rodzie Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV Nagradowice  Kijewo w Gminie
roda Wlkp. ..................................................................................................................................................................

8463

2007  nr XXVII/393/2002 Rady Miejskiej w rodzie Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: z³o¿a kruszywa naturalnego oraz terenu dzia³alnoci
gospodarczej we wsi Czarne Pi¹tkowo, gm. roda Wlkp. .....................................................................................

8467

2008  nr XXIV/269/2002 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice obejmuj¹cej dzia³kê nr ewid. 171/18 we wsi
W³oszakowice w rejonie ulicy Kurpiñskiego ............................................................................................................

8472

2009  nr XL/232/2002 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV Nagradowice  Kijewo w Gminie
Kleszczewo ....................................................................................................................................................................

8475

2010  nr 266/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady
Miasta Puszczykowa Nr 42/94/II z dnia 12.12.1994 r. zmienionego Uchwa³¹ Nr 238/98/II Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 11.05.1998 r. oraz Uchwa³¹ nr 191/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z 19.03.2001 r. dla
terenu obejmuj¹cego dzia³ki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/5 po³o¿one w Puszczykowie w rejonie ulic Wysoka
i Studzienna (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Wysoka i Studzienna) ..........

8478

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8335 

Poz. 1978

1978
UCHWA£A Nr XXXII/374/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz obejmuj¹cy
teren po³o¿ony w Bogucinie, przy ulicy Gnienieñskiej - dzia³ki nr 230/51, 230/52, 230/53, zmiana przeznaczenia z zalesienia
na tereny aktywizacji gospodarczej / pow. zmiany 1,4275 ha
Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z póniejszymi zmianami) oraz na podstawie
uchwa³y nr IX/76/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z 27 kwietnia
1999 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz obejmuj¹cej dzia³ki po³o¿one w Bogucinie przy ulicy Gnienieñskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 230/51, 230/52, 230/53 / zmiana z terenów z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej  powierzchnia
zmiany 1,4275 ha, Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz dla dzia³ek nr 230/51,
230/52, 230/53 z przeznaczenia na zalesienia wyznaczone planem, na cele aktywizacji gospodarczej, zwan¹ dalej
zmian¹ planu.
2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej dla dzia³ek
nr 230/51, 230/52, 230/53 zwany dalej planem.
3. Zakres obowi¹zywania planu okrelaj¹ granice zatwierdzenia planu zgodnie z rysunkami planu w skali 1:1000,
stanowi¹cymi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

I. PRZEPISY OGÓLNE
§2
Plan obejmuje obszar po³o¿ony we wsi Bogucin, który stanowi¹ dzia³ki, nr ewidencyjny 230/51, 230/52, 230/53, na terenach rolnych klasy VI, po³o¿ony przy ulicy Gnienieñskiej.
§3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach dot. zmiany
planu jest wyznaczenie funkcji aktywizacji gospodarczej
na terenach dotychczas u¿ytkowanych jako tereny rolne.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
okrelenie zasad warunków zabudowy dla obiektów
zwi¹zanych z podstawow¹ funkcj¹ terenu oraz obiektów
towarzysz¹cych.
3. Cele wymienione w ust. 1 i 2 zrealizowano przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ samorz¹dowych gminy
i mieszkañców.

§4
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) Tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolem AG.
2) Tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu
symbolem ZI.
3) Tereny urz¹dzeñ publicznych i infrastruktury technicznej oraz zasady uzbrojenia terenu.
4) Strefy przydatnoci dla zabudowy i uwarunkowañ dla
zainwestowania terenu.
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego.
§5
1. Na terenach oznaczonych symbolem AG ustala siê przeznaczenie podstawowe  aktywizacjê gospodarcz¹ z prawem zabudowy.
2. Tereny zabudowy i zagospodarowania musz¹ byæ wykorzystane zgodnie z podstawowym celem
§6
Oznaczenia graficzne w rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1. Granica zatwierdzenia planu.
2. Linie rozgraniczaj¹ce terenu o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy.
4. Oznaczenie kolorystyczne i literowe funkcji terenu.
5. Strefa zieleni izolacyjnej.
§7
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1. Planie lub zmianie planu  nale¿y przez to rozumieæ
ustalenia niniejszej uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej.
2. Planie gminy  nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan
gospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzony uchwa³¹ nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z 21. 02. 1994 roku og³oszony w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Poznañskiego nr 4.
3. Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Swarzêdzu, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej.
4. Przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych.
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5. Rysunku zmiany planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu miejscowego w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
6. Przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na ca³ym
obszarze oznaczonym odpowiednim symbolem, zgodnie
z rysunkiem planu.
7. Dopuszczalnej powierzchni zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ, ¿e suma powierzchni zabudowy przyziemia
wszystkich obiektów na okrelonej dzia³ce nie mo¿e przekroczyæ granicy ustalonej procentem powierzchni ogólnej
dzia³ki.
8. Dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu  nale¿y przez to rozumieæ opracowanie
projektowe istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania
bêd¹ stanowi³y ucilenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresie bran¿owym i problemowym, w skali nie
objêtej niniejsz¹ uchwa³¹ i nie koliduj¹ce z ni¹.
§8
Ustala siê, ¿e wszystkie wtórne podzia³y dzia³ek znajduj¹cych
siê w granicach zatwierdzenia planu, które nast¹pi³y w trakcie
sporz¹dzania planu lub jego realizacji (w tym zmiana nr
ewidencyjnych dzia³ek) nie powoduje zmiany b¹d niewa¿noci któregokolwiek z przepisów uchwa³y.

II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§9
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1. Ustala siê tereny aktywizacji gospodarczej z prawem zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolem.
2. Na terenach zabudowy ustala siê zasady gospodarowania
terenu:
1) Dopuszcza siê wy³¹cznie realizacjê zabudowy
zwi¹zanej z podstawow¹ funkcj¹ terenu oraz obiektów
towarzysz¹cych.
2) Na terenie AG ustala siê wysokoæ budynków do
2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe), z mo¿liwoci¹ realizacji podpiwniczenia uzale¿nionego od badañ
szczegó³owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi
nie wiêcej ni¿ 1,5 m nad poziom terenu.
3) Na terenach AG ustala siê obowi¹zek stosowania
dachów dwu- lub wielospadowych o k¹cie nachylenia
po³aci dachowych 30°-50°.
4) Na terenach oznaczonych AG ustala siê maksymaln¹
powierzchniê zabudowy do 60% powierzchni ej czêci
dzia³ki.
5) Na terenach oznaczonych ZI ustala siê zieleñ izolacyjn¹
z nasadzeniami drzew i krzewów.
§10
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodê.
1) Zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ z istniej¹cego
wodoci¹gu w ci¹gu ulicy Gnienieñskiej.

2.

3.

4.

5.

2) Rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej na obszarze AG
nale¿y wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
a tak¿e z programem uzbrojenia terenu lub konieczn¹
dokumentacj¹ techniczn¹.
Odprowadzenie cieków.
1) cieki gospodarczo bytowe nale¿y odprowadzaæ
do szczelnych indywidualnych zbiorników bezodp³ywowych.
2) Docelowo przewiduje siê zbiorcz¹ sieæ kanalizacji sanitarnej w projektowanych ulicach odprowadzaj¹c¹ cieki do oczyszczalni.
Kanalizacja deszczowa.
1) Wody opadowe nale¿y odprowadzaæ powierzchniowo
poprzez osadnik wód deszczowych do rzeki G³ówna.
2) Docelowo przewiduje siê zbiorcz¹ sieæ kanalizacji deszczowej w ci¹gu ulicy Gnienieñskiej.
Zasilanie w energiê elektryczn¹.
1) Dla zasilania terenu w energiê elektryczn¹, na podmiotowym terenie nale¿y wykonaæ zasilanie ze stacji transformatorowej wed³ug indywidualnych uzgodnieñ
z zak³adem energetycznym, z linii 15 kV biegn¹cej po
pó³nocnej granicy dzia³ek.
Zasilanie w gaz.
1) Zasilanie w gaz nale¿y zapewniæ poprzez rozbudowê
sieci wynikaj¹c¹ z:
- programów gazyfikacji, obowi¹zuj¹cych dla danego obszaru,
- warunków technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy³¹czy uzyskanych od w³aciwego
zak³adu gazownictwa.

III. PRZEPISY KOÑCOWE
§11
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego
uchwa³¹ nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
21.02.1994 roku (Dz. Urz. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia
28.03.1994 roku poz. 42) na obszarze okrelonym w §1.
§12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym okrela siê stawkê procentow¹ wzrostu wartoci,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, w wysokoci 30%.
§13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Swarzêdz.
§14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Anna Tomicka
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1979
UCHWA£A Nr XXXV/192/2002 RADY GMINY £ÊKA OPATOWSKA
z dnia 13 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êka Opatowska we wsiach: Piaski,
Siemianice
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999
roku Dz.U. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz art.
18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z póniejszymi zmianami) oraz art. 7 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. Nr 16 poz. 78 z póniejszymi zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £êka Opatowska zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXII Gminnej Rady Narodowej w £êce
Opatowskiej z dnia 26 padziernika 1982 roku (Dz. Urz.
Woj. Kaliskiego z 1983 roku Nr 1, poz. 4), zmienionego
uchwa³¹ Nr 84/88 Gminnej Rady Narodowej w £êce Opatowskiej z dnia 29 marca 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1988 roku Nr 15, poz. 849), zmienionego uchwa³¹
Nr 23/92 Rady Gminy w £êce Opatowskiej z dnia 20
listopada 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1992 roku
Nr 22, poz. 157), zmienionego uchwa³¹ Nr 25/94 Rady
Gminy w £êce Opatowskiej z dnia 14 listopada 1994 roku
(Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1994 roku Nr 20, poz. 150),
zmienionego uchwa³¹ Nr VIII/49/99 Rady Gminy w £êce
Opatowskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 1999 roku Nr 60, poz. 1266) dla terenów
wsi: Piaski, Siemianice obejmuj¹c¹ ustalenia zawarte
w niniejszej uchwale.
2. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu s¹ rysunki planu w skali
1:10 000 stanowi¹ce za³¹czniki nr 1/2001, 2/2001 do niniejszej uchwa³y, ilustruj¹ce zmiany na planie gminy £êka
Opatowska.
3. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu s¹ rysunki planu w skali
1:1000 stanowi¹ce za³¹czniki nr 3/2001, 4/2001, 5/2001 do
niniejszej uchwa³y, stanowi¹ce szczegó³owo o dyspozycji
terenu.
4. W tekcie planu stanowi¹cym za³¹cznik do powo³anej w §1
uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Dla jednostki osadniczej Siemianice wprowadza siê
nastêpuj¹ce zapisy:
3.4 MN/01 (dz. nr 338/3)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla których ustala siê jako przeznaczenie podstawowe zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z nastêpuj¹cymi warunkami dotycz¹cymi
zabudowy i zagospodarowania terenu:
- dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego,

-

gabaryty budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji
z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci 1,5 m
nad poziom terenu,
- zabudowania gospodarcze jednokondygnacyjne,
- forma budynków powinna byæ kszta³towana
w nawi¹zaniu do architektury regionalnej,
- odleg³oæ linii zabudowy od drogi gminnej zgodna
z odrêbnymi przepisami,
- obs³uga komunikacyjna od strony drogi
gminnej,
- zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu,
- do czasu realizacji komunalnych urz¹dzeñ odprowadzenia cieków dopuszcza siê indywidualne,
szczelne
urz¹dzenia
do
gromadzenia
cieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania
i oczyszczania stosownie do odrêbnych przepisów,
- odpady komunalne z gospodarstwa domowego
gromadziæ w pojemnikach i wywoziæ na urz¹dzone
wysypisko odpadów,
- zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego systemu elektroenergetycznego,
- przewidywane zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ szacuje siê na 15 kW,
- ewentualna przebudowa istniej¹cej sieci energetycznej w przypadku kolizji mo¿e nast¹piæ po uzgodnieniu z Energetyk¹ Kalisk¹ S. A. Na koszt w³aciciela dzia³ki,
- zaleca siê stosowanie czystych noników energii
do celów grzewczych,
- pozosta³¹ czêæ dzia³ki pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu  R  tereny upraw rolnych,
- wszelkie prace ziemne, przed ich rozpoczêciem,
wymagaj¹ zg³oszenia s³u¿bom Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (strefa eksploracji
archeologicznej).
2) Dla jednostki osadniczej Piaski wprowadza siê nastêpuj¹ce zapisy:
5.5 URp/01 (dz. nr 184/2)  tereny us³ug rzemios³a
produkcyjnego dla których ustala siê jako przeznaczenie podstawowe us³ugi rzemios³a produkcyjnego (rozbudowa zak³adu istniej¹cego na dzia³kach nr 207, 208,
209/2, 186/2, 185/1, 187/2) z nastêpuj¹cymi warunkami
dotycz¹cymi zabudowy i zagospodarowania terenu:
- maksymalna dopuszczalna wysokoæ budynków rzemielniczych liczona od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu 7 m,
- forma budynków powinna byæ kszta³towana
w nawi¹zaniu do architektury regionalnej,
- obs³uga komunikacyjna poprzez pod³¹czenie do
dróg wewnêtrznych obs³uguj¹cych rozbudowywany zak³ad,
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zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu,
do czasu realizacji komunalnych urz¹dzeñ odprowadzania cieków dopuszcza siê indywidualne,
szczelne urz¹dzenia do gromadzenia cieków sanitarnych i oddzielnie dla ewentualnych cieków technologicznych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrêbnych przepisów,
- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych
z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do
systemu kanalizacji opadowej i po ich podczyszczeniu odprowadzenie do odbiornika,
- odpady komunalne z gospodarstw domowych gromadziæ w pojemnikach i wywoziæ na urz¹dzone
wysypisko odpadów,
- dla ewentualnych odpadów niebezpiecznych nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ ich zagospodarowania zgodnego z przepisami szczególnymi,
- zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego systemu elektroenergetycznego,
- przewidywane zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ szacuje siê na 50kW oraz dopuszcza siê
w razie potrzeby lokalizacje stacji transformatorowej na terenie tej jednostki,
- ewentualna przebudowa istniej¹cej sieci energetycznej w przypadku kolizji mo¿e nast¹piæ po uzgodnieniu z Energetyk¹ Kalisk¹ S. A. Na koszt w³aciciela dzia³ki,
- zaleca siê stosowanie czystych noników energii
do celów grzewczych,
- w przypadku lokalizacji obiektów mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y opracowaæ raport
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko
przyrodnicze,
- ewentualne uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ nie mog¹ wykraczaæ poza granice
nieruchomoci,
- nakazuje siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej,
- wszelkie prace ziemne, przed ich rozpoczêciem,
wymagaj¹ zg³oszenia s³u¿bom Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (strefa eksploracji
archeologicznej).
Jako przeznaczenie dopuszczalne:
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji pod warunkiem dostosowania ich do charakteru i wymagañ u¿ytkownika podstawowego,
- zieleñ.
5. Program rolniczego wykorzystania gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze i nielene stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y powo³anej w §1 uzupe³nia siê Dokumentacj¹

Poz. 1979

dotycz¹c¹ przeznaczenia na cele nierolnicze lub nielene
gruntów objêtych zmianami planu zagospodarowania
przestrzennego gminy £êka Opatowska stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 6/2001 do niniejszej uchwa³y (nie publikowany).
§2
Okrela siê zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ust. 3 o zagospodarowaniu przestrzennym jednorazowe op³aty od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§3
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy £êka Opatowska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXXII
Gminnej Rady Narodowej w £êce Opatowskiej z dnia 26
padziernika 1982 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1983 roku
Nr 1, poz. 4), zmienionego uchwa³¹ Nr 84/88 Gminnej Rady
Narodowej w £êce Opatowskiej z dnia 29 marca 1988 roku
(Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1988 roku Nr 15, poz. 849),
zmienionego uchwa³¹ Nr 23/92 Rady Gminy w £êce Opatowskiej z dnia 20 listopada 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
z 1992 roku Nr 22, poz. 157), zmienionego uchwa³¹ Nr 25/94
Rady Gminy w £êce Opatowskiej z dnia 14 listopada 1994
roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1994 roku Nr 20, poz. 150),
zmienionego uchwa³¹ Nr VIII/49/99 Rady Gminy w £êce
Opatowskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 1999 roku Nr 60, poz. 1266) dla terenów
wsi: Piaski, Siemianice w zakresie dotycz¹cym terenów objêtych zmian¹ planu.
§4
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
w £êce Opatowskiej.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy w £êce Opatowskiej do:
1. Przechowywania orygina³ów zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marsza³kowi
Województwa Wielkopolskiego i Starocie Powiatu Kêpiñskiego kopii uchwalonej zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego gminy £êka Opatowska.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Jerzy Flaczyk
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1980
UCHWA£A Nr XXXV/193/2002 RADY GMINY £ÊKA OPATOWSKA
z dnia 13 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êka Opatowska we wsiach: Opatów,
Trzebieñ
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999
roku Dz.U. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz art.
18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr
13, poz. 74 z póniejszymi zmianami) oraz art. 7 ustawy a dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz.U. Nr 16 poz. 78 z póniejszymi zmianami) uchwala siê,
co nastêpuje:

1.

2.

3.

4.

§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £êka Opatowska zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXII Gminnej Rady Narodowej w £êce
Opatowskiej z dnia 26 padziernika 1982 roku (Dz. Urz.
Woj. Kaliskiego z 1983 roku Nr 1, poz. 4), zmienionego
uchwa³¹ Nr 84/88 Gminnej Rady Narodowej w £êce Opatowskiej z dnia 29 marca 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1988 roku Nr 15, poz. 849), zmienionego uchwa³¹
Nr 23/92 Rady Gminy w £êce Opatowskiej z dnia
20 listopada 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1992
roku Nr 22, poz. 157), zmienionego uchwa³¹ Nr 25/94 Rady
Gminy w £êce Opatowskiej z dnia 14 listopada 1994 roku
(Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1994 roku Nr 20, poz. 150),
zmienionego uchwa³¹ Nr VIII/49/99 Rady Gminy w £êce
Opatowskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku (Dz. Urz. Woj.
Kaliskiego z 1999 roku Nr 60, poz. 1266) dla terenów wsi:
Opatów, Trzebieñ obejmuj¹c¹ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
Integraln¹ czêci¹ zmiany planu s¹ rysunki planu w skali
1:10 000 stanowi¹ce za³¹czniki nr 1/2001, 2/2001 do niniejszej uchwa³y, ilustruj¹ce zmiany na planie gminy £êka
Opatowska.
Integraln¹ czêci¹ zmiany planu s¹ rysunki planu w skali
1:1000 stanowi¹ce za³¹czniki nr 3/2001, 4/2001 do niniejszej uchwa³y, stanowi¹ce szczegó³owo o dyspozycji
terenu.
W tekcie planu stanowi¹cym za³¹cznik do powo³anej w §1
uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Dla jednostki osadniczej Opatów wprowadza siê nastêpuj¹ce zapisy:
2.11 URp/01 (dz. nr 582/2)  tereny us³ug rzemios³a
produkcyjnego i us³ug rolno spo¿ywczych dla których
ustala siê jako przeznaczenie podstawowe us³ugi rzemios³a produkcyjnego i us³ugi rolno  spo¿ywcze
z nastêpuj¹cymi warunkami dotycz¹cymi zabudowy
i zagospodarowania terenu.
- maksymalna dopuszczalna wysokoæ budynków
rzemielniczych liczona od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu 7 m,

-

-

-

-

-

-

-

-

forma budynków powinna byæ kszta³towana w nawi¹zaniu do architektury regionalnej,
odleg³oæ linii zabudowy od drogi gminnej zgodna
z odrêbnymi przepisami,
odleg³oæ linii zabudowy od drogi wojewódzkiej:
dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na
pobyt ludzi: 20 m,
dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt
ludzi: 30 m.
po³¹czenie komunikacyjne z drog¹ wojewódzk¹ poprzez istniej¹ce w³¹czenie z drog¹ gminn¹,
dopuszcza siê jedno w³¹czenie do drogi wojewódzkiej wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego na
wysokoci drogi oznaczonej dzia³k¹ ewid. Nr 618,
ustala siê zakaz budowy indywidualnych zjazdów
na drogê wojewódzk¹,
parkingi niezbêdne do obs³ugi terenu musz¹ mieciæ siê w granicach posesji,
zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu,
do czasu realizacji komunalnych urz¹dzeñ odprowadzania cieków dopuszcza siê indywidualne,
szczelne urz¹dzenia do gromadzenia cieków sanitarnych i oddzielnie dla ewentualnych cieków technologicznych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrêbnych przepisów,
odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych
z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do
systemu kanalizacji opadowej i po ich podczyszczeniu odprowadzenie do odbiornika,
odpady komunalne z gospodarstw domowych gromadziæ w pojemnikach i wywoziæ na urz¹dzone
wysypisko odpadów,
dla ewentualnych odpadów niebezpiecznych nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ ich zagospodarowania zgodnego z przepisami szczególnymi,
zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego systemu elektroenergetycznego,
przewidywane zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ szacuje siê na 250 kW oraz dopuszcza siê
w razie potrzeby lokalizacjê stacji transformatorowej na terenie tej jednostki,
ewentualna przebudowa istniej¹cej sieci energetycznej w przypadku kolizji mo¿e nast¹piæ po uzgodnieniu z Energetyk¹ Kalisk¹ S.A. na koszt w³aciciela dzia³ki,
zaleca siê stosowanie czystych noników energii
do celów grzewczych,
zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla
rodowiska,
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w przypadku lokalizacji obiektów mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y opracowaæ raport oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko przyrodnicze,
- ewentualne uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹
nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomoci,
- nakazuje siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej (co
najmniej 30% powierzchni jednostki bilansowej).
Jako przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na potrzeby w³aciciela,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji pod warunkiem dostosowania ich do charakteru i wymagañ u¿ytkowania podstawowego,
- zieleñ.
2) Dla jednostki osadniczej Trzebieñ wprowadza siê nastêpuj¹ce zapisy:
6.2. UR/01 (czêæ dz. nr 278/2)  tereny wed³ug rzemios³a dla których ustala siê jako przeznaczenie podstawowe us³ugi rzemios³a z nastêpuj¹cymi warunkami dotycz¹cymi zabudowy i zagospodarowania terenu:
- adaptacja istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej,
- maksymalna dopuszczalna wysokoæ budynków rzemielniczych liczona od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu 7 m,
- forma budynków powinna byæ kszta³towana
w nawi¹zaniu do architektury regionalnej,
- odleg³oæ linii zabudowy od drogi gminnej zgodna
z odrêbnymi przepisami,
- obs³uga komunikacyjna od strony drogi gminnej
po spe³nieniu warunków okrelonych w odrêbnych
przepisach,
- parkingi niezbêdne do obs³ugi terenu musz¹ mieciæ siê w granicach posesji,
- zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu,
- do czasu realizacji komunalnych urz¹dzeñ odprowadzania cieków dopuszcza siê indywidualne,
szczelne urz¹dzenia do gromadzenia cieków sanitarnych i oddzielnie dla ewentualnych cieków technologicznych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrêbnych przepisów,
- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych
z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do
systemu kanalizacji opadowej i po ich podczyszczeniu odprowadzenie do odbiornika,
- odpady typu komunalnego gromadziæ w pojemnikach i wywoziæ na urz¹dzone wysypisko odpadów,
- dla ewentualnych odpadów niebezpiecznych nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ ich zagospodarowania zgodnego z przepisami szczególnymi,
- zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego systemu elektroenergetycznego,
- przewidywane zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ szacuje siê na 150 kW oraz dopuszcza siê
w razie potrzeby lokalizacjê stacji transformatorowej na terenie tej jednostki,
- ewentualna przebudowa istniej¹cej sieci energetycznej w przypadku kolizji mo¿e nast¹piæ po uzgodnieniu z Energetyk¹ Kalisk¹ S.A. na koszt w³aciciela dzia³ki,

-

zaleca siê stosowanie czystych noników energii
dla celów grzewczych,
- zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla rodowiska,
- w przypadku lokalizacji obiektów mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y opracowaæ raport
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko przyrodnicze,
- ewentualne uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ nie mog¹ wykraczaæ poza granice
opracowania,
- nakazuje siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej (co
najmniej 20% powierzchni jednostki bilansowej).
Jako przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na potrzeby w³aciciela,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji pod warunkiem dostosowywania ich do charakteru i wymagañ u¿ytkowania podstawowego,
- zieleñ.
5. Program rolniczego wykorzystania gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze i nielene stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y powo³anej w §1 uzupe³nia siê Dokumentacj¹
dotycz¹c¹ przeznaczenia na cele nierolnicze lub nielene
gruntów objêtych zmianami planu zagospodarowania
gminy £êka Opatowska stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 5/2001
do niniejszej uchwa³y (nie publikowany).
§2
Okrela siê zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym jednorazowe op³aty od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§3
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy £êka Opatowska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXXII
Gminnej Rady Narodowej w £êce Opatowskiej z dnia 26
padziernika 1982 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1983 roku
Nr 1, poz. 4), zmienionego uchwa³¹ Nr 84/88 Gminnej Rady
Narodowej w £êce Opatowskiej z dnia 29 marca 1988 roku
(Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1988 roku Nr 15, poz. 849),
zmienionego uchwa³¹ Nr 23/92 Rady Gminy w £êce Opatowskiej z dnia 20 listopada 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
z 1992 roku Nr 22, poz. 157), zmienionego uchwa³¹ Nr 25/94
Rady Gminy w £êce Opatowskiej z dnia 14 listopada 1994
roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1994 roku Nr 20, poz. 150),
zmienionego uchwa³¹ Nr VIII/49/99 Rady Gminy w £êce
Opatowskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 1999 roku Nr 60, poz. 1266) dla terenów
wsi: Opatów, Trzebieñ w zakresie dotycz¹cym terenów objêtych zmian¹ planu.
§4
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
w £êce Opatowskiej.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy w £êce Opatowskiej do:
1. Przechowywania orygina³ów zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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2. Przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marsza³kowi
Województwa Wielkopolskiego i Starocie Powiatu Kêpiñskiego kopii uchwalonej zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego gminy £êka Opatowska.

Poz. 1980

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Jerzy Flaczyk
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1981
UCHWA£A Nr XXVIII/211/2002 RADY GMINY W MIELESZYNIE
z dnia 1 marca 2002 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 ze zmianami), Rada Gminy w Mieleszynie uchwala
co nastêpuje:

§4
Przy lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nale¿y zapewniæ
wymagane pole widocznoci oraz prawid³owe odwodnienie
korpusu drogi.

ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ IV

Przepisy ogólne

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
orz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury

§1
1. Uchwala siê zmianê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mieleszyn, uchwalonego
Uchwa³¹ nr XII/65/91 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia
4 grudnia 1991 roku, opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego Nr 15, poz. 175 z dnia
30.12.1991 r., w czêci dzia³ki numer ewidencyjny 8/12,
obrêb Mielno, zwan¹ dalej planem.
2. Niniejsza Uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego granice okrela rysunek planu zatytu³owany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mieleszyn, obejmuj¹ca czêæ dzia³ki nr 8/12 w Mielnie,
opracowany w skali 1:500 stanowi¹cy jej integraln¹ czêæ.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania
§2
1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów us³ug sportu,
oznaczonych symbolem US przeznaczonych na cele lokalizacji boiska sportowego.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 mo¿na lokalizowaæ
wy³¹cznie powierzchniowe urz¹dzenia sportu, takie jak:
boisko, kort tenisowy, lodowisko, plac do jazdy na wrotkach wraz z niezbêdnymi budynkami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi stanowi¹cymi zaplecze urz¹dzeñ sportu.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi
publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi
§3
1. Wyznacza siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu poprzez urz¹dzenie dwóch zjazdów: z drogi powiatowej nr 402 i z drogi
gminnej.
2. Dla ruchu pieszego ustala siê wejcie od strony drogi
gminnej.

§5
1. Odprowadzenie cieków nast¹pi do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej cieki
nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach na cieki.
§6
Zasilanie w energiê elektroenergetyczn¹ odbywaæ siê bêdzie
z istniej¹cych linii energetycznych na warunkach wydanych
przez dysponenta sieci.
§7
Zasilanie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego.

ROZDZIA£ V
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu. Linie zabudowy.
Gabaryty obiektów. Maksymalne i minimalne
wskaniki intensywnoci zabudowy
§8
Na terenach us³ug sportu, oznaczonych symbolem US nale¿y
przeznaczyæ na cele zieleni nie mniej ni¿ 25% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.
§9
Zabudowanie budynkami podlegaæ mo¿e 10% powierzchni
dzia³ki budowlanej.
§10
1. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy usytuowan¹
odleg³oci:
1) Od krawêdzi jezdni drogi powiatowej  20 m.
2) Od linii rozgraniczaj¹cej drogi gminnej  15 m.
3) Od linii energetycznej 15 kV  7,5 m.
2. Linie zabudowy, o których mowa w ust. 1, okrela rysunek
planu.
§11
Zakazuje siê sytuowania budynków wy¿szych ni¿ 6 m.
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ROZDZIA£ VI

Poz. 1981, 1982

Urzêdowym Województwa Poznañskiego Nr 15, poz. 175
z dnia 30.12.1991 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Mieleszyn w czêci dotycz¹cej obszaru objêtego niniejszym
planem.

Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
§12
Zakazuje siê dokonywania podzia³u terenu.

§15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Mieleszyn.

ROZDZIA£ VII
Stawka s³u¿¹ca naliczaniu op³at na rzecz Gminy
§13
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty od wzrostu
wartoci nieruchomoci, w wysokoci 0%.

§16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Berenicki

ROZDZIA£ VIII
Przepisy koñcowe
§14
Traci moc Uchwa³a nr XII/65/91 Rady Gminy w Mieleszynie
z dnia 4 grudnia 1991 roku opublikowana w Dzienniku

1982
UCHWA£A Nr XXXI/221/2002 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dojutrów dla dzia³ek: 911/1, 912/1, 913/1
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591), art. 26 i art. 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 roku Nr 15, poz. 139 ze zmianami) i art. 7 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zmianami) oraz stosownie do uchwa³y
Nr XXVII/181/2001 Rady Gminy Blizanów z dnia 23 sierpnia
2001 r. uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Dojutrów zwany dalej planem

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
1. Planem s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹ niniejszej uchwa³y
wraz z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
2. Granice obszaru objêtego planem okrela rysunek planu
w skali 1:1000.

§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia niniejszego
planu, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
2) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê o ile
z treci przepisu nie wynika inaczej.
3) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
4) Terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem literowym.
5) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie.
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
7) Linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê jak¹ tworz¹
lica cian budynków.
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8) Powierzchni aktywnej przyrodniczo - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê nie zabudowan¹ i nie utwardzon¹,
przeznaczon¹ na zieleñ.
§3
1.Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) Przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2) Zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tej infrastruktury.
3) Lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
4) Szczególnych warunków zagospodarowania terenów
wynikaj¹cych z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi oraz prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody.
2. Ustalenia przeznaczenia terenów:
1) P - tereny produkcyjne.
2) KZ - tereny komunikacji.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Granica opracowania planu.
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
3) Symbol okrelaj¹cy przeznaczenie terenu.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§4
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P ustala
siê:
1) Funkcjê produkcyjn¹ jako przeznaczenie podstawowe.
2) Us³ugi komercyjne, sk³ady jako przeznaczenie
dopuszczalne.
3) Zasady kszta³towania nowej zabudowy i rozbudowy istniej¹cych budynków.
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu,
b) wysokoæ budynków produkcyjnych i us³ugowych do
8 m z dopuszczeniem budowy obiektów punktowych
o wysokoci maksymalnej  50 m,
c) wysokoæ budynków biurowych do dwóch
kondygnacji,
4) Mo¿liwoæ lokalizacji dróg wewnêtrznych i obiektów zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹ i dopuszczaln¹.
5) Obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych na terenie posesji.
6) Preferencje dla lokalizacji parkingów oraz zieleni urz¹dzonej na terenie ograniczonym nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy oraz drog¹ zbiorcz¹.
7) Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 60% powierzchni dzia³ki.
8) Obowi¹zek zachowania minimum 10% powierzchni terenu
jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
9) Mo¿liwoæ scalania istniej¹cych w³asnoci.
10) Zakaz podzia³u terenu na dzia³ki.

11) Zakaz realizacji inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska w rozumieniu aktualnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.
12) Ewentualne uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomoci.
13) Zakaz lokalizowania obiektów powoduj¹cych emisjê zanieczyszczeñ o charakterze odorowym oraz wytwarzaj¹cych agresywne cieki technologiczne.
14) Ewentualne cieki i odpady nie mog¹ powodowaæ
zanieczyszczenia istniej¹cego g³ównego zbiornika wód
podziemnych.
15) Obs³uga komunikacyjna od istniej¹cej drogi zbiorczej
poprzez istniej¹cy wjazd.
16) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
b) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej,
c) zaopatrzenie w ciep³o z lokalnych róde³ ciep³a opalanych paliwami ekologicznymi: gazem przewodowym,
olejem opa³owym niskosiarkowym, energi¹ elektryczn¹,
d) gromadzenie cieków socjalno - bytowych w indywidualnych, szczelnych zbiornikach z zapewnieniem systematycznego ich usuwania, stosownie do odrêbnych
przepisów, do czasu realizacji komunalnych urz¹dzeñ
odprowadzenia cieków,
e) wstêpne podczyszczanie ewentualnych cieków powstaj¹cych w wyniku prowadzenia dzia³alnoci produkcyjnej, us³ugowej, sk³adów i baz oraz gromadzenie
ich w indywidualnych, szczelnych zbiornikach z zapewnieniem systematycznego ich usuwania, stosownie do
odrêbnych przepisów, do czasu realizacji komunalnych
urz¹dzeñ odprowadzenia cieków,
f) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych
z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji opadowej wyposa¿onej w separator
i po ich podczyszczeniu odprowadzenie do odbiornika
naturalnego,
g) wszelkie roboty inwestycyjne nale¿y poprzedziæ rozpoznaniem archeologicznym.
§5
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ
ustala siê:
1) Poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej.
2) Klasê drogi -jako drogê zbiorcz¹.
3) Do czasu realizacji poszerzenia drogi dopuszcza siê mo¿liwoæ tymczasowego wykorzystania terenu dla lokalizacji
parkingu.
4) Wszelkie roboty inwestycyjne nale¿y poprzedziæ rozpoznaniem archeologicznym.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§6
Ustala siê wysokoæ jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci
nieruchomoci dla terenów objêtych planem, oznaczonych na
rysunku planu symbolem P i KZ na 5%.
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§7
Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene grunty rolne
o powierzchni 1,34 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami P i KZ.
§8
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a
nr XXII/80/87 Gminnej Rady Narodowej w Blizanowie z dnia
13 wrzenia 1987 r. w sprawie ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów
(Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 12, poz. 121 ze zmianami) w czêci
dotycz¹cej terenu, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej
uchwa³y.

§9
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Blizanów.
§10
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Blizanów
() Bogumi³ Kawecki

1983
UCHWA£A Nr XXXIV/223/2002 RADY MIASTA I GMINY W DOLSKU
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³alnoci gospodarczej w Dolsku
dz. nr ewid. 800
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001
r., Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154, poz. 1804, Rada
Miasta i Gminy w Dolsku uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³alnoci gospodarczej
w Dolsku, dz. Nr ewid. 800, zatwierdzonego uchwa³¹
nr XXII/144/2000 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia
6.12.2000 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 8 pó. 99
z dnia 6.02.2001 r.
2. Plan o którym mowa w ust. 1, obejmuje obszar o powierzchni 0,55 ha.
§2
1. Przedmiotem zmiany ustaleñ planu s¹ tereny przeznaczone pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ oznaczone na rysunku
planu symbolem AG oraz teren zabudowy mieszkaniowej
oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ linie rozgraniczaj¹ce tereny o ro¿nym sposobie u¿ytkowania.

3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1. Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y.
2. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Radu Miasta i Gminy w Dolsku.
3. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.
4. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem.
5. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹
przeznaczenie podstawowe.
6. Inwestycjach mog¹cych pogorszyæ stan nale¿y przez to
rozumieæ inwestycje wymienione w Rozporz¹dzeniu
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 roku, §3.
7. Inwestycjach szczególnie szkodliwych dla rodowiska
i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska - nale¿y przez to
rozumieæ inwestycje wymienione w Rozporz¹dzeniu
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 roku, §2.
8. Zieleni izolacyjnej  nale¿y przez to rozumieæ drzewa
i krzewy posadzone w taki sposób, by tworzy³y szczelne
parawany.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8360 

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

Poz. 1983

2) Obiekty dopuszczalne, wymienione w ust. 3 pkt 1
winny byæ dostosowane do charakteru i wymagañ
u¿ytkowania podstawowego.

§4
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem AG
ustala siê, jako przeznaczenie podstawowe, funkcje produkcyjne typu zak³ady rzemielnicze, sk³ady, magazyny.
2. Obiekty przeznaczenia podstawowego, o których mowa
w ust. 1 musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) Maksymalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu
do najwy¿szego punktu budynku 12 m. Dopuszcza siê
wy¿sze elementy techniczne.
2) Nale¿y unikaæ rozdrobnienia zabudowy poprzez maksymalne ³¹czenie funkcji w obiekcie.
3) Miejsca pod parkingi dla pracowników i klientów zabezpieczyæ na terenie, o którym mowa w ust. 1.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza siê
nastêpuj¹ce wymagania:
1) Funkcje produkcyjne lub us³ugowe nie mog¹ nale¿eæ
do inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska.
2) Ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty produkcyjne, us³ugowe
i inne, nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenów,
o których mowa w ust. 1, i tym samym powodowaæ
koniecznoæ ustanowienia obszaru ograniczonego
u¿ytkowania.
3) Teren pod dzia³alnoæ produkcyjn¹ nale¿y otoczyæ
pasem zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 5 m wzd³u¿
linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 jako przeznaczenie
dopuszczalne ustala siê urz¹dzenia infrastruktury
technicznej.

§6
1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu zak³ada siê z ulicy Gostyñskie Przedmiecie i z ulicy Pocztowej.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodê obiekty kubaturowe
pod³¹czyæ do miejskiej sieci wodoci¹gowej.
3. Do czasu budowy oczyszczalni cieków i kolektora sanitarnego, cieki odprowadzaæ do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³ce.
4. Dla terenów przeznaczonych pod dzia³alnoæ gospodarcz¹,
zak³ady produkcyjno  us³ugowe, jakoæ odprowadzanych
cieków nale¿y uzgadniaæ z eksploatuj¹cym oczyszczalni,
do której cieki bêd¹ odprowadzane.
5. Dla odprowadzenia cieków opadowych ustala siê:
1) Na terenach mieszkaniowych rozwi¹zania indywidualne w postaci studni ch³onnych lub odprowadzenie
powierzchniowe na tereny zielone wokó³ zabudowañ.
2) cieki opadowe z terenów przeznaczonych w planie
pod dzia³alnoæ gospodarcz¹, zak³ady produkcyjno 
us³ugowe zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ród³a
opalania paliwami ekologicznymi.
7. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê:
1) Odpady komunalne i komunalno  podobne gromadziæ w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy
zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.
2) Odpady klasyfikowane jako niebezpieczne gromadziæ
zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
8. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej.

§5
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem M
ustala siê jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo
jednorodzinne.
2. W stosunku do zabudowy na terenach, o których mowa
w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce wymagania:
1) Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza, us³ugowa oraz zwi¹zana z nieuci¹¿liw¹ produkcj¹ mo¿e
podlegaæ wymianie, rozbudowie, likwidacji, przebudowie pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust.
1 przeznaczenia podstawowego.
2) Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego oddzieliæ od
terenu dzia³alnoci gospodarczej pasem zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 3 m.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których
mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Lokalizacjê obiektów us³ugowych nieuci¹¿liwych dla
rodowiska. Obiekty te mog¹ byæ wbudowane, przybudowane do obiektu g³ównego lub wolnostoj¹ce i nie
mog¹ nale¿eæ do us³ug szczególnie szkodliwych dla
rodowiska lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.

§7
Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych op³at,
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
§8
Traci moc uchwa³a nr XXII/144/2000 Rady Miasta i Gminy
w Dolsku z dnia 6.12.2000 r. og³oszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 8 poz. 99 z dnia 6.02.2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod dzia³alnoæ
gospodarcz¹ z funkcj¹ mieszkaniow¹, dz. Nr ewid 800.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
w Dolsku.
§10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Dolsk
() Zbigniew Kiel
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UCHWA£A Nr XLVI/511/2002 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze czêci dzia³ki
o nr ewid. 682/4 w Obornikach przy ul. Staszica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3, art. 26 i art.
36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pón. zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala co nastêpuje:

Ustalenia ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze czêci dzia³ki o nr ewid. 682/4
w miejscowoci Oborniki  zmianê miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Oborniki i fragmentów gminy Oborniki zatwierdzonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Obornikach nr V/51/94 z dnia
6 grudnia 1994 r., teren oznaczony w/w planie symbolem
34 KK  tereny kolejowe.
2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego granice okrela rysunek planu bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹
opracowany w skali 1:500 zatytu³owany Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze dzia³ki o nr ewid. 682/4 w Obornikach przy ulicy Staszica.
3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 stanowi integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1. Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 ust 2 uchwa³y o ile z treci przepisu
nie wynika inaczej.
2. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Obornikach, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej.
3. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
5. Funkcji terenu  synonim przeznaczenia podstawowego.
6. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe.
7. Funkcji dopuszczalnej  synonim przeznaczenia
dopuszczalnego.
8. Terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi.

9. Teren aktywizacji gospodarczej - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alnoæ produkcyjn¹, us³ugow¹ i handlow¹ okrelon¹
w przepisach odrêbnych i szczególnych.
10. Uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
11. Tereny komunikacji  s¹ to tereny przeznaczone na cele
komunikacji publicznej okrelone liniami regulacyjnymi
a oznaczone w planie symbolem K.
§3
U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane
miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach szczególnych
i odrêbnych:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126).
3. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 19 z pón. zm.).
4. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostêpie do
informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzia³ywania na rodowisko (tekst jednolity Dz.U. Nr 109,
poz. 1157 z pón. zm.).
5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z pón.
zm.).
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
7. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz.U.
Nr 96, poz. 592 z pón. zm.).
8. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).
9. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
10. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okrelania rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji
(Dz.U. Nr 93, poz. 589).
11. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
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wymagañ jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi
albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, obiektów oraz
robót zmieniaj¹cych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz.
590).
12. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622
z pón. zm.).
13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z pón. zm.).

Ustalenia ogólne dotycz¹ce obszarów
objêtych planem
§4
1. Linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu stanowi¹cy integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
2. Granice terenów objêtych planem okrela rysunek planu
stanowi¹cy integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
3. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê:
- urz¹dzenia wysypisk, wylewisk i wyrobisk oraz utylizacji odpadów produkcyjnych,
- sk³adowania odpadów technologicznych,
- tworzenia nowych zjazdów na drogi publiczne bez ich
uzgodnienia z ich dysponentem,
- odprowadzenia cieków do zbiorników nie gwarantuj¹cych ich pe³nej szczelnoci i stwarzaj¹cych mo¿liwoæ sp³ywu cieków nieoczyszczonych do gruntu,
- zasilania obiektów z istniej¹cej sieci napowietrznych
i podziemnych w sposób nie uzgodniony z ich
dysponentem,
- przeznaczania na cele zabudowy kubaturowej wiêkszej
powierzchni dzia³ki ni¿ 40% jej terenu.

Ustalenia szczegó³owe
§5
1. Wyznacza siê teren aktywizacji gospodarczej  AG  stacja
paliw opa³owych (propan  butan, olej opa³owy), w obszarze istniej¹cego terenu us³ugowo  magazynowego (plac
wêglowy).
2. Wyznacza siê teren aktywizacji gospodarczej wraz z funkcj¹
socjalno  biurow¹ dla prowadzonej dzia³alnoci, oznaczony na rysunku planu symbolem AG.
3. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od krawêdzi
drogi krajowej KDK11 w ci¹gu ul. Staszica zgodnie
z rysunkiem planu.
4. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej nie
mo¿e wykraczaæ poza granie nieruchomoci, na której
usytuowany jest obiekt.
5. Na w/w terenie AG technologia prowadzonej dzia³alnoci
nie mo¿e pogorszyæ istniej¹cego stanu rodowiska i byæ
ród³em du¿ej iloci szkodliwych odpadów.

6. Pod zabudowê kubaturow¹ mo¿na przeznaczyæ nie wiêcej
ni¿ 40% czêci obszaru dzia³ki objêtego planem.
7. Na terenie dzia³ki nale¿y przeznaczyæ przynajmniej 5%
powierzchni dzia³ki pod zieleñ izolacyjn¹.
8. Zakazuje siê sytuowania obiektów, których wysokoæ jest
wiêksza ni¿ 10 m.
9. W zakresie noników energii stosowaæ mo¿na tylko gaz,
olej opa³owy wzgl. energiê elektryczn¹.
10. Z uwagi na po³o¿enie terenu przy drodze krajowej obiekty
kubaturowe winny charakteryzowaæ siê ciekawym rozwi¹zaniem architektonicznym elewacji.
11. W zakresie infrastruktury:
- zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej,
- odprowadzenie cieków  do istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej,
- zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej, na
warunkach okrelonych przez dysponenta sieci,
- zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej lub innej na zasadach okrelonych przez dysponenta sieci,
- na s¹siednim terenie zachowuje siê istniej¹c¹ zabudowê gospodarczo  biurow¹,
- dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu  stacji
paliw opa³owych  AG z istniej¹cej drogi ³adunkowej
oznaczonej symbolem KD, która to posiada wjazd
i zjazd na drogê krajow¹ KDK11 z terenu bocznicy
kolejowej granicz¹cej z terenami AG.

Przepisy koñcowe
§6
1. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
od wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokoci 15%.
2. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki zatwierdzony uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy w Obornikach nr XVIII/57/81 z dnia
5.11.81 r. oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Oborniki i fragmentów gminy
Oborniki zatw. Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Obornikach
nr V/51/94 z dnia 6 grudnia 1994 roku w czêci sprzecznej
z ustaleniami uchwa³y.
3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy Oborniki.
4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Wojciech Pawlik
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UCHWA£A Nr XLVI/512/2002 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowoci S³onawy
na obszarze czêci dzia³ki o nr ewid. 69  zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego czêci
miasta Oborniki i fragmentu gminy Oborniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska
w Obornikach uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowoci S³onawy na obszarze dzia³ki o nr ewid. 69  zmiana
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego czêci miasta Oborniki i fragmentu gminy
Oborniki.
2. Zakres obowi¹zywania miejscowego planu okrelaj¹ granice zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu
w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, którego zakres zosta³ okrelony uchwa³¹
nr XXXVII/390/2001 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia
25.05.01 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Oborniki.

I. PRZEPISY OGÓLNE
§2
1) Uchwala siê zmianê przeznaczenia dzia³ki nr ewid. 69,
po³o¿onej w miejscowoci S³onawy, o ³¹cznej powierzchni
ok. 1,8 ha z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ wraz z terenem komunikacji.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 stanowi grunty
miejscowoci S³onawy objêty ustaleniami planu gminy
Oborniki.
3) Lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie
mo¿e ograniczaæ funkcjonowania terenów rolniczych przylegaj¹cych bezporednio do terenów zabudowy mieszkaniowej oraz nie mo¿e wp³ywaæ na stosowanie odpowiednich rodków i metod uprawy ziemi.
§3
1) Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest wyznaczenie nowej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z uk³adem komunikacji obs³uguj¹cej przedmiotowy teren.
2) Przedmiotem ustaleñ planu jest równie¿ okrelenie warunków zabudowy dla obiektów stanowi¹cych realizacjê
funkcji terenu.
3) Przedmiotem ustaleñ okrelonych w pkt 1 jest równie¿
okrelenie zasad obs³ugi komunikacyjnej i uzbrojenie te-

renu dla zapewnienia odpowiednich warunków jego u¿ytkowania, przy uwzglêdnieniu ochrony istniej¹cego stanu
rodowiska przyrodniczego.
§4
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rusunku planu symbolem MN.
2) Teren drogi dojazdowej wewnêtrznej KD1.
3) Teren drogi dojazdowej wewnêtrznej KD2.
4) Teren drogi powiatowej KDP.
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego.
§5
Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu staja siê
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami uchwa³y:
1) Granica zatwierdzenia planu.
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
zagospodarowania.
3) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
4) Teren komunikacji publicznej.
§6
Wszelkie podzia³y wtórne dzia³ek dokonane po rozpoczêciu
sporz¹dzania planu, jak i po jego uchwaleniu lub tez zmiany
ich numerów, pozostaj¹ bez wp³ywu na ustalenia zawarte
w uchwale.
§7
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie gminy  nale¿y przez to rozumieæ plan, o którym
mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej.
2) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Obornikach, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej.
3) Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez
to rozumieæ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci, na indywidualnych dzia³kach.
4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1000, przedstawiaj¹cy sposób podzia³u i zagospodarowania terenu stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.
5) Minimalnych odleg³ociach zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ nieprzekraczaln¹ liniê sytuowania budynku okrelona w za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y.
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II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§8
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje wy³¹cznie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
2) Na obszarze dzia³ki jednorodzinnej wyznaczonej planem dopuszcza siê realizacje tylko jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
3) Dopuszcza siê o ile zajdzie taka potrzeba, a s¹siednie
dzia³ki bêd¹ nale¿a³y do jednego w³aciciela ³¹czenie
dwóch dzia³ek i realizacjê na nich jednego budynku,
pod warunkiem ¿e bêd¹ zachowane warunki okrelone
w przepisach szczególnych i odrêbnych oraz ustalenia
planu.
4) Obowi¹zuje wysokoæ budynków mieszkalnych do
2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia, uzale¿nion¹ od badañ szczegó³owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej ni¿ 1,5 m ponad istniej¹cy poziom terenu.
5) Wysokoæ projektowanego budynku mieszkalnego
w linii kalenicy nie powinna przekraczaæ wysokoci
11,50 m licz¹c od projektowanego poziomu terenu.
6) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych dzia³ek wynosi nie wiêcej ni¿ 20  35% ich ogólnej
powierzchni, uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane nie wiêcej jednak ni¿ 250 m2.
7) Obowi¹zuje koniecznoæ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o k¹cie nachylenia 25° do 45°.
8) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub
przybudowanych do budynku mieszkalnego.
9) Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych w strefach zabudowy danego obszaru i w sposób
nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich.
10) Powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub
przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego, o wysokoci pomieszczenia
2,50 m.
11) Wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków gospodarczych.
12) Ustala siê wyposa¿enie nieruchomoci w urz¹dzenia
s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych.
Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju
odpadów z terenu nieruchomoci powinno odbywaæ
siê na zasadach okrelonych w przepisach szczególnych i odrêbnych.
13) Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi w tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia i uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby
terenu poprzez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe sk³adowanie odpadów i odprowadzanie cieków.
14) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej - drogi dojazdowej wewnêtrznej KD1i drogi
dojazdowej KD2 w odleg³oci 5 m, natomiast od drogi
powiatowej KDP w odleg³oci 20 m.

§9
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodê:
- poprzez pod³¹czenie do istniej¹cej gminnej sieci
wodoci¹gowej ϕ 160 przebiegaj¹cej wzd³u¿ drogi powiatowej, na warunkach okrelonych przez
dysponenta sieci wodoci¹gowej.
b) odprowadzenie cieków:
- tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³ce,
- docelowo przewiduje siê odprowadzenie cieków do oczyszczalni po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej zgodnie z gminnym programem
odprowadzenia cieków.
2) Zasilanie w energiê elektryczn¹:
a) nale¿y zapewniæ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej na podstawie warunków uzyskanych z w³aciwego terytorialnie rejonu energetycznego,
b) realizowaæ sieæ kablow¹ niskiego napiêcia - 0,4 kV
u³o¿on¹ w chodnikach ulic dojazdowych,
c) z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y sytuowaæ w granicach dzia³ek z dostêpem od ulicy
przyjmuj¹c zasadê dla dzia³ek jednorodzinnych, ¿e
jedno z³¹cze mo¿e zasilaæ dwie dzia³ki;
- od z³¹cza do obiektów na dzia³ce nale¿y wykonaæ wewnêtrzn¹ liniê zasilaj¹c¹.
3) Gospodarka cieplna:
a) do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie
paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów niskoemisyjnych, preferuje siê paliwa ekologiczne (gaz, olej
opa³owy) lub inne alternatywne ród³a energii.
§10
1. Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla poszczególnych dróg.
1) Dla drogi dojazdowej wewnêtrznej KD1 szerokoæ pasa
drogowego wynosi 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi.
2) Dla drogi dojazdowej KD2 szerokoæ pasa drogowego
wynosi 10,0 m, zakoñczona nawrotk¹ o wymiarach
20 x 15 m.

III. PRZEPISY KOÑCOWE
§11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, wraz z pón. zm.) ustala siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3.
Stawka wynosi 15%.
§12
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Oborniki zatwierdzony uchwa³¹ Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Obornikach nr XVIII/57/81 z dnia 5.11.81 r.
oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Oborniki i fragmentów gminy Oborniki zatw.
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Obornikach nr V/51/94 z dnia 6
grudnia 1994 roku w czêci sprzecznej z ustaleniami uchwa³y.
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§13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Oborniki.

Poz. 1985

§14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Wojciech Pawlik
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UCHWA£A Nr XLVI/513/2002 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy
Oborniki obejmuj¹cej dzia³ki o nr ewid. 50/6 i 50/7 we wsi Uciskowiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón. zm.)
Rada Miejska w Obornikach uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki, obejmuj¹c¹ dzia³ki o nr ewid. 50/6
i 50/7 we wsi Uciskowiec.
2. Granice terenu objêtego zmiana planu, oznaczone literami
ABCDE, okrela rysunek zmiany planu w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
1. Dla terenu, o którym mowa w §1 ust. 2 ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) Dzia³alnoci przemys³owej, rolniczej i us³ugowej  oznaczenie na rysunku zmiany planu symbolem P/R/U.
2) Funkcji mieszkaniowej dla potrzeb w³asnych w³aciciela maj¹cego tytu³ prawny do terenu  oznaczenie na
rysunku zmiany planu symbolem Mj.
3) Teren komunikacji ko³owej  oznaczenie na rysunku
zmiany planu symbolem K.
§3
1. Dla terenów o których mowa w §2, pkt 1 oznaczonego na
rysunku zmiany planu symbolem P/R/U, ustala siê:
1) Mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci wymagaj¹cej
realizacji inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, rozumianych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, przy zastosowaniu rozwi¹zañ technologiczno  budowlanych, ograniczaj¹cych zasiêg
uci¹¿liwoci do granic terenu, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny.
2) Wyklucza siê realizacjê, w rozumieniu przepisów szczególnych, inwestycji szkodliwych dla rodowiska.
3) Zachowuje siê istniej¹ce obiekty oraz urz¹dzenia techniczne, z mo¿liwoci¹ ich modernizacji, rozbudowy
i zmiany funkcji u¿ytkowania, pod warunkiem zagospodarowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4) Dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów produkcyjno  magazynowych i gospodarczych z zachowaniem
przepisów szczególnych dotycz¹cych ich usytuowania.
5) Ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej w urz¹dzenia gwarantuj¹ce ochronê rodowiska przyrodniczego.
6) Dostêpnoæ komunikacyjna do obszaru zajêtego zmian¹
planu, z drogi gminnej prowadz¹cej do Obornik.

7) W ramach terenu objêtego zmian¹ planu, nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ iloæ miejsc parkingowych.
8) Na terenie nale¿y urz¹dziæ zieleñ wysok¹ i redni¹
o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym  jej usytuowanie i dobór gatunków okreli projekt zagospodarowania.
9) Dopuszcza siê mo¿liwoæ dokonywania wewnêtrznych
podzia³ów terenu na odrêbne dzia³ki budowlane przeznaczone na dzia³alnoæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ 
wyklucza siê tworzenie nowych dzia³ek dla potrzeb
budownictwa mieszkalnego.
2. Dla terenu, o którym mowa w §2 pkt 2, oznaczonego
symbolem Mj, ustala:
1) zachowuje siê istniej¹cy budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ jego modernizacji, rozbudowy
i nadbudowy do 2 kondygnacji.
2) Dopuszcza siê mo¿liwoæ dokonania dla potrzeb w³asnych w³aciciela  inwestora, podzia³u terenu na dwie
odrêbne dzia³ki budowlane, zachowuj¹c funkcjê budownictwa jednorodzinnego.
3. Teren, o którym mowa w §2 pkt 3, oznaczonego symbolem K, stanowi rezerwê terenow¹ dla modernizacji skrzy¿owania dróg.
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce wyposa¿enia terenu w infrastrukturê
techniczn¹:
1) zaopatrzenie w wodê do celów pitnych i technologicznych
z w³asnego ujêcia lub z sieci gminnego wodoci¹gu wg
warunków uzyskanych od dostawcy.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych w ramach rozwi¹zania gospodarki ciekowej gminy z uwzglêdnieniem istniej¹cych na terenie zbiorników bezodp³ywowych  przyjête
rozwi¹zania winny gwarantowaæ ochronê rodowiska.
3) Odprowadzenie i neutralizacja cieków technologicznych
wg odrêbnych zasad, ustalonych przez w³aciwy organ
administracyjny.
4) Odprowadzenie wód opadowych do w³asnej sieci
i urz¹dzeñ.
5) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ wg warunków uzyskanych od dostawcy energii.
6) Zaopatrzenie w ciep³o do celów grzewczych i technologicznych poprzez w³asne urz¹dzenia.
7) Sta³e odpady komunalne gromadzone w pojemnikach,
z zachowaniem zasad segregacji i wywo¿one na wysypisko miejsko  gminne.
8) Sta³e odpady technologiczne sk³adowane i neutralizowane w uzgodnieniu z w³aciwym organem administracji samorz¹dowej.
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§5
Dla wyznaczonych terenów, oznaczono na rysunku zmiany
planu nastêpuj¹ce elementy:
1) Granice obszaru objêtego uchwa³¹ zmiany planu.
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu 
obowi¹zuj¹ce.
3) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu 
postulowane
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki, w zakresie objêtym
niniejsz¹ zmian¹ planu.

§5
Ustala siê 15% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze
wzrostem wartoci nieruchomoci z tytu³u zmiany planu.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Oborniki.
§9

§7
Trac¹ moc ustalenia uchwa³y Rady Miejskiej w Obornikach nr
V/51/94 z dnia 6 grudnia 1994 roku, dot. uchwalenia miejsco-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Wojciech Pawlik

1987
UCHWA£A Nr XXXI/207/02 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Dobrzyca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami);
art. 4; art. 7; art. 11 oraz art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami) na wniosek
Zarz¹du Gminy Dobrzyca uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca na obszarze wsi
Dobrzyca obejmuj¹c¹ dzia³ki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 980/21 i 988/2 (ark. mapy 2).
2. Zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:1 000 pt. Gmina Dobrzyca 
wie Dobrzyca  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1/2002 do niniejszej uchwa³y.
2) Prognoza oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze
stanowi¹ca za³¹cznik Nr 2/2002 do niniejszej uchwa³y
(nie publikowana).
3) Dokumentacja dotycz¹ca przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nielene stanowi¹ca za³¹cznik Nr 3/2002 do niniejszej uchwa³y (nie publikowany).

4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem pkt 3).
2) Oznaczenia obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy.
3) Oznaczenia graficzne projektowanych obiektów kubaturowych maj¹ charakter wy³¹cznie orientacyjny.
5. Przebieg linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nych i o tych
samych rodzajach przeznaczenia mo¿e byæ zmieniony
w przypadku linii oznaczonych jako postulowane.
6. Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenów
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wg zasad
ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2
1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu na cele dzia³alnoci gospodarczej i oczyszczalni
cieków wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i zasad jego
zagospodarowania.
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2. Zakres zmiany planu wynika z uchwa³ Nr XIX/128/2000
Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2000 r. i Nr XXII/
153/01 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca
na obszarze wsi Dobrzyca, dzia³ki o nr ewidencyjnych:
980/21 i 988/2.
Zgodnie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹ zmian¹ planu ustala
siê:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach.
2) Warunki i standardy kszta³towania zabudowy oraz
urz¹dzenia terenu, w tym równie¿ linii zabudowy
i gabarytów obiektów.
3) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
4) Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ okreleniu op³aty, o której
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów, o których
mowa w ust. 1 maj¹ znaczenie porz¹dkowe.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwa³y o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej.
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Dobrzyca o ile z treci uchwa³y nie wynika
inaczej.
3) Przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4) Rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1 000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1/2002
do niniejszej uchwa³y.
5) Przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
7) Funkcji terenu  jest synonimem przeznaczenia podstawowego.
8) Obszarze, terenie, dzia³ce  nale¿y przez to rozumieæ
obszar, teren lub dzia³kê o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi,
9) Linii zabudowy obowi¹zuj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ
odleg³oæ od krawêdzi jezdni do najbli¿ej po³o¿onej ciany
budynku.
- przed lini¹ zabudowy mog¹ byæ usytuowane schody
zewnêtrzne, balkony, wykusze o wysiêgu nie przekraczaj¹cym 1,50 m.
10) Elementach ma³ej architektury  nale¿y przez to rozumieæ
niewielkie obiekty, a w szczególnoci:
- rzeby, fontanny, bramki, zadaszenia, altanki, obiekty
architektury ogrodowej, lampy owietleniowe,
- obiekty u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku.

11) Istniej¹cych elementach lub stanie zagospodarowania
przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych)  nale¿y przez to rozumieæ
stan w/w w dniu wejcia w ¿ycie planu.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego
§4
1. W zakresie rodowiska przyrodniczego zmiana planu
ustala:
1) Ochronê korytarza ekologicznego wzd³u¿ rzeki Patoki.
2) Ochronê powierzchni ziemi i gleby poprzez:
a) docelowe wyposa¿enie terenów projektowanych
w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹,
b) wprowadzanie terenów zieleni m. in. izolacyjnej
przy obszarach przeznaczonych pod dzia³alnoæ
gospodarcz¹ (UR) i oczyszczalniê (NO),
c) zapewnienie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi gromadzenia i usuwania
odpadów,
3) Ochronê wód powierzchniowych i podziemnych m.in.
poprzez w³aciwe odwodnienie terenów.
4) Ochronê atmosfery poprzez:
a) zaopatrzenie terenów oczyszczalni i dzia³alnoci
gospodarczej w energiê ciepln¹ na bazie paliw
ekologicznych (np. paliw p³ynnych, gazowych, energii elektrycznej lub s³onecznej),
b) zachowanie wymogów okrelonych w przepisach
szczególnych dotycz¹cych dopuszczalnych emisji
zanieczyszczeñ,
5) Ochronê przed ha³asem poprzez zapewnienie zgodnych z przepisami szczególnymi standardów akustycznych dla poszczególnych rodzajów terenów (m. in.
poprzez wprowadzanie ró¿nego typu zabezpieczeñ izolacyjnych od tras komunikacyjnych, terenów dzia³alnoci gospodarczej i oczyszczalni np. pasów zieleni, przes³on akustycznych itp.).
6) Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty dzia³alnoci gospodarczej i inne nie mo¿e
wykraczaæ poza teren lokalizacji inwestycji, a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ ustanawiania strefy
ochronnej.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§5
1. Obszary objête zmian¹ planu:
1) Zmian¹ planu objêto dzia³ki o nr:
980/21 o powierzchni oko³o 0,25 ha
988/2 o powierzchni oko³o 1,37 ha (czêæ),
2) Obszary, o których mowa w ust. 1 po³o¿one s¹
w gminie Dobrzyca we wsi Dobrzyca.
2. Granice obszarów objêtych zmian¹ planu bêd¹ce granicami uchwalenia przedstawione s¹ na rysunkach planu,
o którym mowa w §1 ust. 3 niniejszej uchwa³y.
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§6
1. Wyznacza siê Tereny oczyszczalni cieków oznaczone
na rysunku planu symbolem NO (1/02 NO) z podstawowym przeznaczeniem pod oczyszczalniê cieków (dz.
nr 988/2).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Zachowaæ istniej¹cy teren zieleni lenej oraz wprowadziæ nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej (w tym
pasy zieleni izolacyjnej).
2) Oczyszczone cieki odprowadzane bêd¹ do strumienia
Patoka.
3) W czêci pó³nocno-wschodniej w pasie pod lini¹ energetyczn¹ 15 kV obowi¹zuje strefa ograniczonego u¿ytkowania, dla której ustala siê:
a) zagospodarowanie zieleni¹ nisk¹,
b) zakaz budowy obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi w odleg³ociach mniejszych ni¿ 5,0 m
od linii 15 kV; dopuszcza siê skablowanie linii
energetycznej.
4) Realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
5) Budowê obiektów kubaturowych dla obs³ugi projektowanej inwestycji.
6) Obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od
krawêdzi jezdni drogi powiatowej Jarocin  Dobrzyca.
7) Zapewnienie miejsc parkingowych na terenie dzia³ki.
8) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
9) Obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cej drogi powiatowej
Jarocin  Dobrzyca przylegaj¹cej od zachodu do projektowanego terenu.
§7
1. Wyznacza siê Tereny dzia³alnoci gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolem UR (2/02 UR) z podstawowym przeznaczeniem pod rzemios³o produkcyjno 
us³ugowe (dz. nr 980/21).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Lokalizacjê rzemios³a produkcyjnego lub us³ugowego
o oddzia³ywaniu na rodowisko nie wykraczaj¹cym
poza granice dzia³ki.
2) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekraczaæ
50%.
3) Wysokoæ zabudowy nie powinna przekraczaæ 12,0 m
(liczona od projektowanego poziomu terenu do
kalenicy).
4) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
5) Realizacja zieleni (równie¿ izolacyjnej wokó³ dzia³ki).
6) Zachowanie istniej¹cej linii zabudowy jako obowi¹zuj¹cej w odleg³oci min. 10,0 m od krawêdzi jezdni drogi
powiatowej.
7) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki.
8) Zapewnienie miejsca gromadzenia odpadów w zamkniêtych pojemnikach odpowiadaj¹cego przepisom
szczególnym.
9) Obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi powiatowej Jarocin 
Dobrzyca przylegaj¹cej od wschodu do projektowanego terenu.

3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Zakazuje siê lokalizowania funkcji, których oddzia³ywanie
na rodowisko wykracza³oby poza granice dzia³ki.
§8
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi projektowanych
terenów w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Realizacja infrastruktury technicznej nast¹pi przy
zachowaniu przepisów odrêbnych i szczególnych,
Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego przebiegaj¹cego przez projektowan¹
dzia³kê o nr 980/21,
b) kanalizacja sanitarna  docelowo do projektowanej
sieci wiejskiej i oczyszczalni, a jako rozwi¹zanie
tymczasowe do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych i wywo¿enie do najbli¿szej oczyszczalni
albo realizacja oczyszczalni lokalnych,
c) kanalizacja deszczowa  docelowo do projektowanej sieci wiejskiej, a z terenów dzia³alnoci gospodarczej w razie potrzeby poprzez odstojniki szlamowe i separatory z odpowiednim zabezpieczeniem
technicznym chroni¹cym glebê i wody podziemne,
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne - przewiduje siê
zaopatrzenie w energiê z najbli¿ej po³o¿onej istniej¹cej trafostacji na terenie mleczarni sieciami kablowymi z mo¿liwoci¹ jej wymiany i rozbudowy;
alternatywnie dopuszcza siê równie¿ realizacjê sieci i urz¹dzeñ energetycznych (w tym stacji trafo) na
projektowanych terenach,
e) urz¹dzenia telekomunikacyjne  z istniej¹cych s³upków kablowych usytuowanych przy drodze powiatowej Jarocin  Dobrzyca w rejonie dzia³ki nale¿¹cej do mleczarni; alternatywnie poprzez telefoniê
bezprzewodow¹,
f) zaopatrzenie w ciep³o  z kot³owni lokalnych na
paliwa ekologiczne i pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych przepisami szczególnymi
emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,
g) odpady komunalne  sk³adowane w zamkniêtych
pojemnikach i wywo¿one na gminne wysypisko
mieci.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§10
Traci moc uchwa³a Nr XII/54/79 Gminnej Rady Narodowej
w Dobrzycy z dnia 24 wrzenia 1979 r. (og³. W Dz. Urz. WRN
z 1979 r. Nr 5, poz. 59 ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
z 1988 r. Nr 20, poz. 883; z 1993 r. Nr 7, poz. 55 oraz z 1994
r. Nr 15, poz. 110) w granicach okrelonych w §1 ust. 1
niniejszej uchwa³y.
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§11
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Dobrzyca.

Poz. 1987

§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Szemendera
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UCHWA£A Nr XXXI/208/02 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Karmin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami);
art. 4 ust. 1; art. 7; art. 11 oraz art. 26 i 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami)
na wniosek Zarz¹du Gminy Dobrzyca uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca na obszarze wsi
Karmin obejmuj¹c¹ dzia³ki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 18/31, 18/32, 18/33, 18/34, 18/35, 18/39, 18/40 i 4
(ark. mapy 2).
2. Zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêci¹ planu jest:
1) Rysunek planu w skali 1:1 000 pt. Gmina Dobrzyca 
wie Karmin  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy za³¹czniki
Nr 1/2002 do niniejszej uchwa³y.
2) Prognoza oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze
stanowi¹ca za³¹cznik Nr 2/2002 do niniejszej uchwa³y
(nie publikowana).
3) Dokumentacja dotycz¹ca przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze stanowi¹ca za³¹cznik
Nr 3/2002 do niniejszej uchwa³y (nie publikowany).
4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem pkt 3).
2) Oznaczenia obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy.
3) Oznaczenia graficzne projektowanych obiektów kubaturowych maj¹ charakter wy³¹cznie orientacyjny.
5. Przebieg linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nych i o tych
samych rodzajach przeznaczenia mo¿e byæ zmieniony
w przypadku linii oznaczonych jako postulowane.
6. Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenów
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wg zasad
ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2
1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu na cele mieszkalno  us³ugowe oraz us³ugi sporto-

we wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i zasad jego zagospodarowania.
2. Zakres zmiany planu wynika z uchwa³y Nr XIX/129/2000
Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2000 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca
na obszarze wsi Karmin, dzia³ki o nr ewidencyjnych:18/31,
18/32, 18/33, 18/34, 18/35, 18/39, 18/40 i 4.
Zgodnie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹ zmian¹ planu ustala
siê:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach.
2) Warunki i standardy kszta³towania zabudowy oraz
urz¹dzenia terenu, w tym równie¿ linii zabudowy
i gabarytów obiektów.
3) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
4) Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ okreleniu op³aty, o której
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów, o których
mowa w ust. 1 maj¹ znaczenie porz¹dkowe.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwa³y o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej.
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Dobrzyca o ile z treci uchwa³y nie wynika
inaczej.
3) Przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4) Rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1 000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1/2002
do niniejszej uchwa³y.
5) Przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
7) Funkcji terenu  jest synonimem przeznaczenia
podstawowego.
8) Obszarze, terenie, dzia³ce  nale¿y przez to rozumieæ
obszar, teren lub dzia³kê o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi.
9) Linii zabudowy obowi¹zuj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ
odleg³oæ od krawêdzi jezdni do najbli¿ej po³o¿onej ciany
budynku.
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przed lini¹ zabudowy mog¹ byæ usytuowane schody
zewnêtrzne, balkony, wykusze o wysiêgu nie przekraczaj¹cym 1,50 m.
10) Linii zabudowy nieprzekraczalnej  nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania budynku w linii zabudowy
okrelonej na rysunku planu lub w odleg³oci wiêkszej od
okrelonej.
11) Funkcjach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ takie
funkcje, których ewentualna uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ
nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji obiektu lub
budynku.
12) Elementach ma³ej architektury  nale¿y przez to rozumieæ
niewielkie obiekty, a w szczególnoci:
- rzeby, fontanny, bramki, zadaszenia, altanki, obiekty
architektury ogrodowej, lampy owietleniowe,
- obiekty u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku.
13) Istniej¹cych elementach lub stanie zagospodarowania
przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych)  nale¿y przez to rozumieæ
stan w/w w dniu wejcia w ¿ycie planu.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego
§4
1. W zakresie rodowiska przyrodniczego zmiana planu
ustala:
1) Ochronê korytarza ekologicznego wzd³u¿ rzeki Lutyni.
2) Ochronê korytarza ekologicznego wzd³u¿ cieku
szczegó³owego.
3) Ochronê powierzchni ziemi i gleby poprzez:
a) docelowe wyposa¿enie terenów projektowanych
w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹,
b) wprowadzanie nowych terenów zieleni,
c) zapewnienie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi gromadzenia i usuwania
odpadów,
4) Ochronê wód powierzchniowych i podziemnych m. in.
poprzez w³aciwe odwodnienie terenów komunikacyjnych (placów, dróg, parkingów).
5) Ochronê atmosfery poprzez:
a) zaopatrzenie terenów mieszkaniowych i dzia³alnoci gospodarczej w energiê ciepln¹ na bazie paliw
ekologicznych (np. paliw p³ynnych, gazowych, energii elektrycznej lub s³onecznej),
b) zachowanie wymogów okrelonych w przepisach
szczególnych dotycz¹cych dopuszczalnych emisji
zanieczyszczeñ.
6) Ochronê przed ha³asem poprzez zapewnienie zgodnych z przepisami szczególnymi standardów akustycznych dla poszczególnych rodzajów terenów (m. in.
poprzez wprowadzanie ró¿nego typu zabezpieczeñ izolacyjnych od tras komunikacyjnych, parkingów, terenów dzia³alnoci gospodarczej terenów sportowych
np. pasów zieleni, przes³on akustycznych itp.).
7) Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty produkcyjno  us³ugowe i sportowe nie mo¿e
wykraczaæ poza teren lokalizacji inwestycji, a tym sa-

mym wywo³ywaæ koniecznoæ ustanawiania strefy
ochronnej.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§5
1. Obszary objête zmian¹ planu:
1) Zmian¹ planu objêto dzia³ki o nr: 4 o powierzchni oko³o
1,53 ha 18/31, 18/32, 18/33, 18/34, 18/35, 18/39, 18/40
o powierzchni oko³o 0,29 ha,
2) Obszary, o których mowa w ust. 1 po³o¿one s¹
w gminie Dobrzyca we wsi Karmin.
2. Granice obszarów objêtych zmian¹ planu bêd¹ce granicami uchwalenia przedstawione s¹ na rysunku planu,
o którym mowa w §1 ust. 3 niniejszej uchwa³y.
§6
1. Wyznacza siê Tereny mieszkaniowo - us³ugowe oznaczone na rysunku planu symbolem MN/UR (1/02 MN/UR)
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniowo  us³ugow¹ (dz. nr 18/31  18/35 oraz 18/39 i 18/40).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 2 kondygnacje nadziemne z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci
0,50 m nad poziom terenu plus poddasze u¿ytkowe, ale
nie wiêcej ni¿ 13,0 m (liczone od projektowanego
poziomu terenu do kalenicy).
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 320  450 z mo¿liwoci¹ realizacji lukarn, wykuszy, okien dachowych itp.,
z kalenic¹ prostopad³¹ do drogi powiatowej Taczanów
 Karminiec.
3) Us³ugi wbudowane lub przybudowane do budynków
mieszkalnych; alternatywnie mo¿liwoæ lokalizacji us³ug
i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych o 1 kondygnacji
nadziemnej i wysokoci posadowienia 0,5 m plus
poddasze u¿ytkowe, ale nie wiêcej ni¿ 9,0 m (liczone
od projektowanego poziomu terenu do kalenicy); dachy strome o k¹cie nachylenia nie przekraczaj¹cym 45°
z kalenicami równoleg³ymi do drogi powiatowej Taczanów  Karminiec.
4) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
40%.
5) Obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od
krawêdzi jezdni drogi powiatowej.
6) Wprowadzenie zieleni m. in. izolacyjnej pomiêdzy
terenami mieszkaniowo  us³ugowymi, a terenami
rzemielniczymi).
7) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach projektowanego terenu.
8) Obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cych dróg powiatowych Taczanów  Karminiec i Kotlin  Koryta.
3. Dopuszcza siê:
1) W czêci wschodniej lokalizacjê rzemios³a produkcyjno
 us³ugowego o oddzia³ywaniu na rodowisko nie
wykraczaj¹cym poza granice dzia³ki.
2) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
3) Sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
dla obs³ugi projektowanej zabudowy.
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4. Zakazuje siê wprowadzania funkcji, których uci¹¿liwoæ
dla rodowiska bêdzie wykraczaæ poza teren dzia³ki.

1.

2.

3.

4.

§7
Wyznacza siê Tereny us³ug sportowych oznaczone na
rysunku planu symbolem US (2/02 US) z podstawowym
przeznaczeniem pod urz¹dzenia sportowe (dz. nr 4).
Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Realizacjê zespo³u urz¹dzeñ sportowych (m. in. boiska
sportowe, kort tenisowy, skocznia itp.).
2) Zachowanie istniej¹cej zieleni oraz wprowadzenie
nowych nasadzeñ, w tym zieleni izolacyjnej od ci¹gów
komunikacyjnych, rzek i cieków.
3) Zapewnienie miejsc parkingowych na terenie dzia³ek.
4) Lokalizacja elementów ma³ej architektury (³awki,
lampy owietleniowe, bramki, zadaszenia, pergole,
treja¿e itp.).
5) Odprowadzenie wód opadowych docelowo do kanalizacji deszczowej poprzez separatory i odstojniki
szlamowe.
6) Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okrelone na rysunku planu.
7) Wkrelone na rysunku planu urz¹dzenia sportowe maj¹
charakter orientacyjny.
8) Obs³ugê komunikacyjn¹ z dróg powiatowych
Taczanów  Karminiec i Kotlin  Koryta.
Dopuszcza siê:
1) Budowê obiektu socjalno  sanitarnego i us³ugowego
obs³uguj¹cego tereny sportowe o wymogach:
a) wysokoæ 1 kondygnacja nadziemna posadowienie
maksimum 1,0 m ponad projektowany poziom
terenu plus poddasze u¿ytkowe, ale nie wiêcej ni¿
10,0 m (liczone od projektowanego poziomu terenu
do kalenicy),
b) dach stromy o k¹cie nachylenia 32°  45° sytuowany równolegle do drogi powiatowej Taczanów 
Karminiec z mo¿liwoci¹ realizacji wykuszy, lukarn,
okien dachowych itp.,
c) sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej,
Zakazuje siê lokalizowania funkcji, których oddzia³ywanie
na rodowisko wykracza³oby poza granice dzia³ki.

§8
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi projektowanych
terenów w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Realizacja infrastruktury technicznej nast¹pi przy zachowaniu przepisów odrêbnych i szczególnych, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego przebiegaj¹cego w przylegaj¹cych do
projektowanych terenów ci¹gach komunikacyjnych,
b) kanalizacja sanitarna  docelowo do projektowanej
sieci wiejskiej, a jako rozwi¹zanie tymczasowe do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych i wywo¿e-

c)

d)

e)

f)

g)

nie do najbli¿szej oczyszczalni albo realizacja oczyszczalni lokalnych i przydomowych,
kanalizacja deszczowa  docelowo do projektowanej sieci wiejskiej, a z placów, parkingów i boisk
sportowych poprzez odstojniki szlamowe i separatory z odpowiednim zabezpieczeniem technicznym
chroni¹cym glebê i wody podziemne,
urz¹dzenia elektroenergetyczne - przewiduje siê
zaopatrzenie w energiê z najbli¿ej po³o¿onej istniej¹cej trafostacji sieciami kablowymi; dopuszcza siê
równie¿ realizacjê sieci i urz¹dzeñ energetycznych
(w tym stacji trafo) na projektowanych terenach,
urz¹dzenia telekomunikacyjne  z istniej¹cych
s³upków kablowych usytuowanych przy skrzy¿owaniu dróg powiatowych Koryta  Kotlin i Taczanów
 Karminiec; alternatywnie poprze telefoniê
bezprzewodow¹,
zaopatrzenie w ciep³o  z kot³owni lokalnych na
paliwa ekologiczne i pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych przepisami szczególnymi
emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,
odpady komunalne  sk³adowane w zamkniêtych
pojemnikach i wywo¿one na gminne wysypisko
mieci.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci:
- 30% dla terenów MN/UR,
- 0% dla terenu US.
§10
Traci moc uchwa³a Nr XII/54/79 Gminnej Rady Narodowej
w Dobrzycy z dnia 24 wrzenia 1979 r. (og³. W Dz. Urz. WRN
z 1979 r. Nr 5, poz. 59 ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
z 1988 r. Nr 20, poz. 883; z 1993 r. Nr 7, poz. 55 oraz z 1994
r. Nr 15, poz. 110) w granicach okrelonych w §1 ust. 1
niniejszej uchwa³y.
§11
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Dobrzyca.
§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Szemendera
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1989
UCHWA£A Nr XXXI/209/02 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Karminek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami);
art. 4 ust. 1; art. 7; art. 11 oraz art. 26 i 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami)
na wniosek Zarz¹du Gminy Dobrzyca uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca na obszarze wsi
Karminek obejmuj¹c¹ dzia³ki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 83, 12/1 i 12/5 (ark. mapy 1).
2. Zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹:
1) Rysunki planu w skali 1:1 000 pt. Gmina Dobrzyca 
wie Karminek  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹czniki
Nr 1/2002 i Nr 2/2002 do niniejszej uchwa³y.
2) Prognoza oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze
stanowi¹ca za³¹cznik Nr 3/2002 do niniejszej uchwa³y
(nie publikowana).
3) Dokumentacja dotycz¹ca przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze stanowi¹ca za³¹cznik
Nr 4/2002 do niniejszej uchwa³y (nie publikowany).
4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem pkt 3).
2) Oznaczenia obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy.
3) Oznaczenia graficzne projektowanych obiektów kubaturowych maj¹ charakter wy³¹cznie orientacyjny.
5. Przebieg linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nych i o tych
samych rodzajach przeznaczenia mo¿e byæ zmieniony
w przypadku linii oznaczonych jako postulowane.
6. Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenów
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wg zasad
ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2
1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu na cele mieszkalne oraz dzia³alnoci gospodarczej

wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i zasad jego zagospodarowania.
2. Zakres zmiany planu wynika z uchwa³y Nr XIX/127/2000
Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2000 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca
na obszarze wsi Karminek, dzia³ki o nr ewidencyjnych:
83, 12/1 i 12/5.
Zgodnie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹ zmian¹ planu ustala
siê:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach.
2) Warunki i standardy kszta³towania zabudowy oraz
urz¹dzenia terenu, w tym równie¿ linii zabudowy
i gabarytów obiektów.
3) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
4) Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ okreleniu op³aty, o której
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów, o których
mowa w ust. 1 maj¹ znaczenie porz¹dkowe.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwa³y o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej.
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Dobrzyca o ile z treci uchwa³y nie wynika
inaczej.
3) Przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4) Rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki planu
na mapie w skali 1:1 000 stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1/2002
i Nr 2/2002 do niniejszej uchwa³y.
5) Przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
7) Funkcji terenu  jest synonimem przeznaczenia
podstawowego.
8) Obszarze, terenie, dzia³ce  nale¿y przez to rozumieæ
obszar, teren lub dzia³kê o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi,
9) Linii zabudowy obowi¹zuj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ
odleg³oæ od krawêdzi jezdni do najbli¿ej po³o¿onej ciany
budynku.
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-

przed lini¹ zabudowy mog¹ byæ usytuowane schody
zewnêtrzne, balkony, wykusze o wysiêgu nie przekraczaj¹cym 1,50 m.
10) Linii zabudowy nieprzekraczalnej  nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania budynku w linii zabudowy
okrelonej na rysunku planu lub w odleg³oci wiêkszej od
okrelonej.
11) Funkcjach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ takie
funkcje, których ewentualna uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ
nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji obiektu lub
budynku.
12) Elementach ma³ej architektury  nale¿y przez to rozumieæ
niewielkie obiekty, a w szczególnoci:
- rzeby, fontanny, bramki, zadaszenia, altanki, obiekty
architektury ogrodowej, lampy owietleniowe,
- obiekty u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku.
13) Istniej¹cych elementach lub stanie zagospodarowania
przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych)  nale¿y przez to rozumieæ
stan w/w w dniu wejcia w ¿ycie planu.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego
§4
1. W zakresie rodowiska przyrodniczego zmiana planu
ustala:
1) Ochronê powierzchni ziemi i gleby poprzez:
a) docelowe wyposa¿enie terenów projektowanych
w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹,
b) wprowadzanie terenów zieleni m. in. izolacyjnej
przy obszarach przeznaczonych pod dzia³alnoæ
gospodarcz¹ (UR),
c) zapewnienie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi gromadzenia i usuwania
odpadów,
2) Ochronê wód powierzchniowych i podziemnych m. in.
poprzez w³aciwe odwodnienie terenów.
3) Ochronê atmosfery poprzez:
a) zaopatrzenie terenów mieszkaniowych i dzia³alnoci gospodarczej w energiê ciepln¹ na bazie paliw
ekologicznych (np. paliw p³ynnych, gazowych, energii elektrycznej lub s³onecznej),
b) zachowanie wymogów okrelonych w przepisach
szczególnych dotycz¹cych dopuszczalnych emisji
zanieczyszczeñ,
4) Ochronê przed ha³asem poprzez zapewnienie zgodnych z przepisami szczególnymi standardów akustycznych dla poszczególnych rodzajów terenów (m. in.
poprzez wprowadzanie ró¿nego typu zabezpieczeñ
izolacyjnych od tras komunikacyjnych, terenów dzia³alnoci gospodarczej np. pasów zieleni, przes³on
akustycznych itp.).
5) Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty dzia³alnoci gospodarczej i inne nie mo¿e
wykraczaæ poza teren lokalizacji inwestycji, a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ ustanawiania strefy
ochronnej.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§5
1. Obszary objête zmian¹ planu:
1) Zmian¹ planu objêto dzia³ki o nr:
83 o powierzchni oko³o 0,86 ha
12/1 o powierzchni oko³o 0,24 ha
12/5 o powierzchni oko³o 0,50 ha
2) Obszary, o których mowa w ust. 1 po³o¿one s¹
w gminie Dobrzyca we wsi Karminek.
2. Granice obszarów objêtych zmian¹ planu bêd¹ce granicami uchwalenia przedstawione s¹ na rysunkach planu,
o którym mowa w §1 ust. 3 niniejszej uchwa³y.
§6
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN (1/02 MN)
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (dz. nr 83).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1 kondygnacja nadziemna z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci
1,20 m nad poziom terenu plus poddasze u¿ytkowe, ale
nie wiêcej ni¿ 10,50 m (liczone od projektowanego
poziomu terenu do kalenicy).
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 320  450 z mo¿liwoci¹ realizacji lukarn, wykuszy, okien dachowych itp.,
z kalenic¹ prostopad³¹ do drogi gminnej.
3) Mo¿liwoæ lokalizacji gara¿y wbudowanych lub
przybudowanych do budynków mieszkalnych; alternatywnie mo¿liwoæ lokalizacji gara¿y i budynków gospodarczych jako obiektów wolnostoj¹cych o maksymalnej wysokoci 7,0 m i dachami stromymi.
4) Minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 1 000 m2.
5) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
40%.
6) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m
od krawêdzi jezdni drogi gminnej.
7) Wprowadzenie zieleni m. in. izolacyjnej od terenów
dzia³alnoci gospodarczej i ci¹gów komunikacyjnych.
8) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki.
9) Obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cej drogi gminnej.
3. Dopuszcza siê:
1) Funkcjê uzupe³niaj¹c¹ w formie us³ug wbudowanych
w obiekty mieszkalne lub wolnostoj¹cych o oddzia³ywaniu na rodowisko nie wykraczaj¹cym poza granice
dzia³ki.
2) Realizacjê ma³ej architektury.
3) Sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
dla obs³ugi projektowanej zabudowy.
4. Zakazuje siê wprowadzania funkcji o charakterze
uci¹¿liwym.
§7
1. Wyznacza siê Tereny rzemielniczo - produkcyjne oznaczone na rysunku planu symbolem UR (2/02 UR) z podstawowym przeznaczeniem pod dzia³alnoæ gospodarcz¹
(dz. nr 12/1 i 12/5).
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Lokalizacjê rzemios³a produkcyjnego lub us³ugowego
o oddzia³ywaniu na rodowisko nie wykraczaj¹cym
poza granice dzia³ki.
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 12°  32°.
3) Wysokoæ zabudowy nie powinna przekraczaæ 10,0 m
(liczona od projektowanego poziomu terenu do
kalenicy).
4) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekraczaæ
50%.
5) Realizacja ma³ej architektury oraz zieleni
(równie¿ izolacyjnej wokó³ dzia³ki i od zabudowy
mieszkaniowej).
6) Zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od granic dzia³ki zgodnie z przepisami szczególnymi.
7) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki.
8) Zapewnienie miejsca gromadzenia odpadów odpowiadaj¹cego przepisom szczególnym.
9) Obs³uga komunikacyjna z projektowanego ci¹gu pieszo  jezdnego 3/02KPJ.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Zakazuje siê lokalizowania funkcji, których oddzia³ywanie
na rodowisko wykracza³oby poza granice dzia³ki.
§8
1. Wyznacza siê Tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ (3/02 KPJ) z podstawowym
przeznaczeniem pod ci¹g pieszo  jezdny (dz. nr 83).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 6,0 m.
2) W liniach rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê realizacjê
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

1.

2.

3.
4.

Poz. 1989
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§9
Wyznacza siê Tereny rzemielniczo  produkcyjne oznaczone na rysunku planu symbolem UR (4/02 UR) z podstawowym przeznaczeniem pod dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê zasady
zagospodarowania jak w §7 ust 2 pkt 1)  8) oraz obs³ugê
komunikacyjn¹ z istniej¹cego ci¹gu pieszo  jezdnego.
Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
Zakazuje siê lokalizowania funkcji, których oddzia³ywanie
na rodowisko wykracza³oby poza granice dzia³ki.

§10
1. Wyznacza siê Tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ (5/02 KPJ) z podstawowym
przeznaczeniem pod poszerzenie istniej¹cego dojazdu do
dzia³ek 12/1 i 12/5.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §8 ust. 2 pkt 1 a.
§11
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi projektowanych
terenów w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Realizacja infrastruktury technicznej nast¹pi przy zachowaniu przepisów odrêbnych i szczególnych,
Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:

a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego przebiegaj¹cego przez projektowane
dzia³ki,
b) kanalizacja sanitarna  docelowo do projektowanej
sieci wiejskiej, a jako rozwi¹zanie tymczasowe do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych i wywo¿enie do najbli¿szej oczyszczalni albo realizacja
oczyszczalni lokalnych i przydomowych,
c) kanalizacja deszczowa  docelowo do projektowanej sieci wiejskiej, a z terenów dzia³alnoci gospodarczej w razie potrzeby poprzez odstojniki szlamowe i separatory z odpowiednim zabezpieczeniem
technicznym chroni¹cym glebê i wody podziemne,
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne - przewiduje siê
zaopatrzenie w energiê z najbli¿ej po³o¿onych istniej¹cych trafostacji sieciami kablowymi; dopuszcza siê równie¿ realizacjê sieci i urz¹dzeñ energetycznych (w tym stacji trafo) na projektowanych
terenach,
e) urz¹dzenia telekomunikacyjne  z istniej¹cych s³upków kablowych usytuowanych przy skrzy¿owaniach
z drog¹ powiatow¹ Koryta  Dobrzyca; alternatywnie poprzez telefoniê bezprzewodow¹,
f) zaopatrzenie w ciep³o  z kot³owni lokalnych na
paliwa ekologiczne i pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych przepisami szczególnymi
emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,
g) odpady komunalne  sk³adowane w zamkniêtych
pojemnikach i wywo¿one na gminne wysypisko
mieci.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§13
Traci moc uchwa³a Nr XII/54/79 Gminnej Rady Narodowej
w Dobrzycy z dnia 24 wrzenia 1979 r. (og³. W Dz. Urz.
WRN z 1979 r. Nr 5, poz. 59 ze zmianami: Dz. Urz. Woj.
Kaliskiego z 1988 r. Nr 20, poz. 883; z 1993 r. Nr 7, poz. 55 oraz
z 1994 r. Nr 15, poz. 110) w granicach okrelonych w §1 ust.
1 niniejszej uchwa³y.
§14
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Dobrzyca.
§15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Szemendera
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1990
UCHWA£A Nr XXXI/210/02 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Kominiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami);
art. 4 ust. 1; art. 7; art. 11 oraz art. 26 i 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami)
na wniosek Zarz¹du Gminy Dobrzyca uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca na obszarze wsi
Kominiec obejmuj¹c¹ dzia³ki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 355/1, 363/1, 370, 392, 398 (ark. mapy 2) oraz
112/1, 267 (ark. mapy 1).
2. Zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹:
1) Rysunki planu w skali 1:1 000 pt. Gmina Dobrzyca 
wie Ko¿miniec  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹czniki
Nr 1/2002, Nr 2/2002, Nr 3/2002, Nr 4/2002, Nr 5/2002,
Nr 6/2002 i Nr 7/2002 do niniejszej uchwa³y.
2) Prognoza oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze
stanowi¹ca za³¹cznik Nr 8/2002do niniejszej uchwa³y
(nie publikowana).
3) Dokumentacja dotycz¹ca przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze stanowi¹ca za³¹cznik
Nr 9/2002 do niniejszej uchwa³y (nie publikowany).
4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem pkt 3).
2) Oznaczenia obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy.
3) Oznaczenia graficzne projektowanych obiektów kubaturowych maj¹ charakter wy³¹cznie orientacyjny.
5. Przebieg linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nych i o tych
samych rodzajach przeznaczenia mo¿e byæ zmieniony
w przypadku linii oznaczonych jako postulowane.
6. Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenów
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wg zasad
ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2
1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu na cele produkcyjno  przemys³owe, mieszkaniowe, mieszkalno - us³ugowe wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i zasad jego zagospodarowania.
2. Zakres zmiany planu wynika z uchwa³y Nr XIX/130/2000
Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2000 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca
na obszarze wsi Kominiec, dzia³ki o nr ewidencyjnych:
355/1, 363/1, 370, 392, 398, 112/1 i 267.
Zgodnie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹ zmian¹ planu ustala
siê:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach.
2) Warunki i standardy kszta³towania zabudowy oraz
urz¹dzenia terenu, w tym równie¿ linii zabudowy
i gabarytów obiektów.
3) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
4) Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ okreleniu op³aty, o której
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów, o których
mowa w ust. 1 maj¹ znaczenie porz¹dkowe.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwa³y o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej.
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Dobrzyca o ile z treci uchwa³y nie wynika
inaczej.
3) Przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4) Rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki planu
na mapie w skali 1:1 000 stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1/2002,
Nr 2/2002, Nr 3/2002, Nr 4/2002, Nr 5/2002, Nr 6/2002
i Nr 7/2002 do niniejszej uchwa³y.
5) Przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
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7) Funkcji terenu  jest synonimem przeznaczenia
podstawowego.
8) Obszarze, terenie, dzia³ce  nale¿y przez to rozumieæ
obszar, teren lub dzia³kê o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi.
9) Linii zabudowy obowi¹zuj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ
odleg³oæ od krawêdzi jezdni do najbli¿ej po³o¿onej ciany
budynku.
- przed lini¹ zabudowy mog¹ byæ usytuowane schody
zewnêtrzne, balkony, wykusze o wysiêgu nie przekraczaj¹cym 1,50 m.
10) Linii zabudowy nieprzekraczalnej  nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania budynku w linii zabudowy
okrelonej na rysunku planu lub w odleg³oci wiêkszej od
okrelonej.
11) Funkcjach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ takie
funkcje, których ewentualna uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ
nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji obiektu lub
budynku.
12) Elementach ma³ej architektury  nale¿y przez to rozumieæ
niewielkie obiekty, a w szczególnoci:
- rzeby, fontanny, bramki, zadaszenia, altanki, obiekty
architektury ogrodowej, lampy owietleniowe,
- obiekty u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku.
13) Istniej¹cych elementach lub stanie zagospodarowania
przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych)  nale¿y przez to rozumieæ
stan w/w w dniu wejcia w ¿ycie planu.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego
§4
1. W zakresie rodowiska przyrodniczego zmiana planu
ustala:
1) ochronê powierzchni ziemi i gleby poprzez:
a) docelowe wyposa¿enie terenów projektowanych
w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹,
b) wprowadzanie terenów zieleni m.in. izolacyjnej przy
obszarach przeznaczonych pod dzia³alnoæ produkcyjno  przemys³ow¹ i us³ugow¹,
c) zapewnienie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi gromadzenia i usuwania
odpadów.
2) Ochronê wód powierzchniowych i podziemnych przez
w³aciwe odwodnienie terenów (m. in. poprzez odstojniki szlamowe i separatory).
3) Ochronê atmosfery poprzez:
a) zaopatrzenie terenów mieszkaniowych, us³ugowych
i przemys³owo  produkcyjnych w energiê ciepln¹
na bazie paliw ekologicznych (np. paliw p³ynnych,
gazowych, energii elektrycznej lub s³onecznej),
b) zachowanie wymogów okrelonych w przepisach
szczególnych dotycz¹cych dopuszczalnych emisji
zanieczyszczeñ,

c) zastosowanie rodków technicznych (m. in. odpylaczy, pojemników na odpady g³ównie dla terenów
produkcyjno  przemys³owych).
4) Ochronê przed ha³asem poprzez zapewnienie zgodnych z przepisami szczególnymi standardów akustycznych dla poszczególnych rodzajów terenów (m.in.
poprzez wprowadzanie ró¿nego typu zabezpieczeñ izolacyjnych od tras komunikacyjnych, terenów przemys³owo  produkcyjnych i us³ugowych np. pasów zieleni, przes³on akustycznych, mat wyt³umiaj¹cych itp.).
5) Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty dzia³alnoci gospodarczej i inne nie mo¿e
wykraczaæ poza teren lokalizacji inwestycji, a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ ustanawiania strefy
ochronnej.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§5
1. Obszary objête zmian¹ planu:
1) Zmian¹ planu objêto czêci dzia³ek o nr:
355/1 o powierzchni oko³o 0,38 ha
363/1 o powierzchni oko³o 1,23 ha
398 o powierzchni oko³o 0,43 ha
112/1 o powierzchni oko³o 0,37 ha
2) Zmian¹ planu objêto dzia³ki o nr:
370 o powierzchni oko³o 1,91 ha
392 o powierzchni oko³o 0,49 ha
267 o powierzchni oko³o 0,15 ha
3) Obszary, o których mowa w ust. 1 po³o¿one s¹
w gminie Dobrzyca we wsi Kominiec,
2. Granice obszarów objêtych zmian¹ planu bêd¹ce granicami uchwalenia przedstawione s¹ na rysunkach planu,
o którym mowa w §1 ust. 3 niniejszej uchwa³y.
§6
1. Wyznacza siê Tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolem MR (1/02 MR) z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ zagrodow¹
(dz. nr 355/1).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1 kondygnacja nadziemna z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci
1,20 m nad poziom terenu plus poddasze u¿ytkowe, ale
nie wiêcej ni¿ 11,0 m (liczone od projektowanego
poziomu terenu do kalenicy).
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 320  450 z mo¿liwoci¹ realizacji lukarn, wykuszy, okien dachowych itp.,
z kalenicami równoleg³ymi do drogi powiatowej Cegielnia  Karminiec (dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê kalenice prostopad³e do w/w drogi).
3) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy gospodarczej 12,0
m (liczone od projektowanego poziomu terenu do
kalenicy).
4) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
30%.
5) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m
od krawêdzi jezdni drogi powiatowej.
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6) Wprowadzenie zieleni m. in. izolacyjnej od ci¹gów
komunikacyjnych.
7) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki.
8) Obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cej drogi powiatowej.
3. Dopuszcza siê:
1) Realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2) Budowê elementów ma³ej architektury.
4. Zakazuje siê wprowadzania funkcji o charakterze uci¹¿liwym wykraczaj¹cym poza granice dzia³ki.
§7
1. Wyznacza siê Tereny przemys³owe oznaczone na rysunku planu symbolem P (2/02 P) z podstawowym przeznaczeniem pod produkcjê przemys³ow¹ (dz. nr 363/1).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê tartaku z mo¿liwoci¹ jej przekszta³ceñ poprzez modernizacjê, przebudowê, rozbudowê lub nadbudowê.
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 120  320 z mo¿liwoci¹ realizacji lukarn, okien dachowych itp., z kalenicami prostopad³ymi lub równoleg³ymi do drogi
powiatowej Cegielnia  Karminiec.
3) Wysokoæ zabudowy nie powinna przekraczaæ 13,0 m
(liczona od projektowanego poziomu terenu do
kalenicy).
4) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekraczaæ
50%.
5) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m
od krawêdzi jezdni drogi powiatowej.
6) Wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej (w tym izolacyjnej wokó³ dzia³ki).
7) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki.
8) Wzd³u¿ linii SN 15 kV przebiegaj¹cej wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki obowi¹zuje strefa ograniczonego
u¿ytkowania, dla której ustala siê:
a) zagospodarowanie zieleni¹ nisk¹,
b) zakaz budowy obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi w odleg³ociach mniejszych ni¿ 5,0 m
od linii; dopuszcza siê skablowanie linii SN 15 kV.
9) Obs³uga komunikacyjna z drogi powiatowej Cegielnia
 Karminiec.
10) Ewentualna uci¹¿liwoæ projektowanej inwestycji nie
powinna wykraczaæ poza granice dzia³ki.
3. Dopuszcza siê:
1) Budowê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
4. Zakazuje siê lokalizowania funkcji mieszkaniowych.
§8
1. Wyznacza siê Tereny przemys³owe oznaczone na
rysunku planu symbolem P/MN (3/02 P/MN) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê produkcyjno 
przemys³ow¹ z towarzysz¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹
(dz. nr 370).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Dla zabudowy przemys³owej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §7 ust. 2 pkt 2)-7) i 9)-10) oraz dodatkowo wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej od strefy zabudowy
mieszkaniowej.
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2) Dla zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymaln¹ wysokoæ 1 kondygnacja nadziemna
z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci 1,20 m
nad projektowany poziom terenu plus poddasze
u¿ytkowe, ale nie wiêcej ni¿ 11,0 m (liczone od
projektowanego poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy strome o k¹cie nachylenia 320 - 450 z mo¿liwoci¹ realizacji lukarn, wykuszy, okien dachowych itp., z kalenicami równoleg³ymi do drogi
powiatowej Koryta  Dobrzyca,
c) mo¿liwoæ lokalizacji gara¿u wbudowanego lub
dobudowanego do zabudowy mieszkaniowej;
alternatywnie mo¿liwoæ lokalizacji gara¿u i budynku gospodarczego wolnostoj¹cego o wysokoci
jak w podpunkcie a) i dachach jak w podpunkcie b),
3) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
40%.
4) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m
od dróg powiatowych.
5) Zapewnienie miejsc parkingowych na terenie dzia³ki.
6) Obs³ugê komunikacyjn¹ z dróg powiatowych.
3. Dopuszcza siê:
1) Budowê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
4. Ewentualna uci¹¿liwoæ projektowanej inwestycji nie powinna wykraczaæ poza granice dzia³ki.
§9
1. Wyznacza siê Tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolem MN (4/02 MN) z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (dz. nr 392).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1 kondygnacja nadziemna z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci
1,0 m nad projektowany poziom terenu plus poddasze
u¿ytkowe, ale nie wiêcej ni¿ 11,0 m (liczone od projektowanego poziomu terenu do kalenicy).
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 320  450 z mo¿liwoci¹ realizacji okien dachowych, wykuszy, lukarn itp.,
z kalenicami równoleg³ymi do drogi powiatowej dobrzyca  koryta.
3) Minimaln¹ powierzchniê dzia³ki oko³o 640 m2.
4) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
40%.
5) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m
od krawêdzi jezdni drogi powiatowej.
6) Obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci min. 5,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej projektowanego ci¹gu pieszo
 jezdnego kpj.
7) Zachowanie istniej¹cej zieleni i wprowadzanie nowych
nasadzeñ.
8) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach
dzia³ek.
9) Wyposa¿enie projektowanego terenu w infrastrukturê
techniczn¹.
10) Obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi powiatowej i projektowanego ci¹gu pieszo  jezdnego.
3. Dopuszcza siê:
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1) Gara¿e wbudowane lub jako obiekty wolnostoj¹ce
o wysokoci maksimum 7,0 m liczonej od projektowanego poziomu terenu do kalenicy, z dachami
stromymi.
2) Us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane lub przybudowane,
pod warunkiem ¿e ich powierzchnia nie przekroczy
40% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.
3) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
4) Sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Zakazuje siê wprowadzania funkcji o charakterze uci¹¿liwym.
§10
1. Wyznacza siê Tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ (5/02 KPJ) z podstawowym
przeznaczeniem pod ci¹g pieszo jezdny (dz. nr 392).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 5,0 m,
z poszerzeniem do 14,0 m (plac manewrowy).
2) W liniach rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê realizacjê
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i zieleni.
§11
1. Wyznacza siê Tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolem MN (6/02 MN) z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (dz. nr 398).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1 kondygnacja nadziemna z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci
1,50 m nad projektowany poziom terenu plus poddasze u¿ytkowe, ale nie wiêcej ni¿ 12,0 m (liczone od
projektowanego poziomu terenu do kalenicy).
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 320  500 z mo¿liwoci¹ realizacji okien dachowych, wykuszy, lukarn itp.,
z kalenicami równoleg³ymi do drogi powiatowej
cegielnia  Karminiec,
3) Minimalne wielkoci dzia³ek po 1 000 m2.
4) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
40%.
5) Obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od
krawêdzi jezdni drogi powiatowej.
6) Wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej.
7) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach
dzia³ek.
8) Wyposa¿enie projektowanego terenu w infrastrukturê
techniczn¹.
9) Obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi powiatowej.
3. Dopuszcza siê:
1) Gara¿e wbudowane w obiekty mieszkalne lub po³¹czone z nimi, albo z budynkami gospodarczymi.
2) Lokalizacjê budynków gospodarczych wolnostoj¹cych
o powierzchni nie przekraczaj¹cej 150 m2, parterowych
z dachami stromymi i maksymalnej wysokoci 9,0 m
(liczone od projektowanego poziomu terenu do
kalenicy).
3) Us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane w obiekty mieszkalne
lub gospodarcze,
4) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
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5) Sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Zakazuje siê wprowadzania funkcji o charakterze
uci¹¿liwym.
§12
1. Wyznacza siê Tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolem MN (7/02 MN) z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (dz. nr 267).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1 kondygnacja nadziemna z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci
1,20 m nad projektowany poziom terenu plus poddasze u¿ytkowe, ale nie wiêcej ni¿ 11,0 m (liczone od
projektowanego poziomu terenu do kalenicy).
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 320  450 z mo¿liwoci¹ realizacji lukarn, wykuszy, okien dachowych itp.,
z kalenicami równoleg³ymi do drogi powiatowej
£¹kociny  Witaszyczki.
3) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
40%.
4) Obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od
krawêdzi jezdni drogi powiatowej i 5,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi gminnej.
5) Wprowadzanie zieleni wysokiej i niskiej.
6) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki.
7) Obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi gminnej przylegaj¹cej
od po³udnia do terenu objêtego zmian¹ planu.
8) Wyposa¿enie projektowanego terenu w infrastrukturê
techniczn¹.
9) Wzd³u¿ przebiegaj¹cej w pó³nocnej granicy dzia³ki linii
SN 15 kV obowi¹zuje strefa ograniczonego u¿ytkowania o nastêpuj¹cych ograniczeniach:
a) zagospodarowanie zieleni¹ nisk¹,
b) zakaz budowy obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi w odleg³ociach mniejszych ni¿ 5,0 m
od w/w linii; dopuszcza siê skablowanie linii SN.
3. Dopuszcza siê:
1) Gara¿ wbudowany w obiekt mieszkalny lub po³¹czony
z nim albo z budynkiem gospodarczym.
2) Lokalizacjê budynku gospodarczego wolnostoj¹cego
o pow. Nie przekraczaj¹cej 150 m2, parterowy z dachem stromym i maksymalnej wysokoci 9,0 m (liczone od projektowanego poziomu terenu do kalenicy).
3) Us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane w obiekt mieszkalny
lub gospodarczy.
4) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
5) Sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Zakazuje siê wprowadzania funkcji o charakterze
uci¹¿liwym.
§13
1. Wyznacza siê Tereny mieszkaniowo  us³ugowe oznaczone na rysunku planu symbolem MN/UR (8/02 MN/UR)
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniowo  rzemielnicz¹ (dz. nr 112/1).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1 kondygnacja nadziemna z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia do wysokoci
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1,50 m nad projektowany poziom terenu plus poddasze u¿ytkowe, ale nie wiêcej ni¿ 12,0 m (liczone od
projektowanego poziomu terenu do kalenicy).
2) Dachy strome o k¹cie nachylenia 320  500 z mo¿liwoci¹ realizacji wykuszy, okien dachowych, lukarn itp.,
z kalenicami równoleg³ymi do drogi powiatowej koryta
 kominiec.
3) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
50%.
4) Obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od
krawêdzi jezdni drogi powiatowej.
5) Wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej.
6) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki.
7) Obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi powiatowej przylegaj¹cej od po³udnia.
8) Wyposa¿enie projektowanego terenu w infrastrukturê
techniczn¹.
9) Przez rodek dzia³ki przebiega linia energetyczna
SN 15 kV wzd³u¿ której obowi¹zuje strefa ograniczonego u¿ytkowania o nastêpuj¹cych wymogach:
a) zagospodarowanie zieleni¹ nisk¹,
b) zakaz budowy obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi w odleg³ociach mniejszych ni¿ 5,0 m
od linii; dopuszcza siê skablowanie linii SN.
3. Dopuszcza siê:
1) Wydzielenie strefy mieszkaniowej i us³ugowo 
rzemielniczej rozgraniczonych przebiegaj¹c¹ lini¹ SN
15 kV.
2) Gara¿ wbudowany w obiekt mieszkalny lub po³¹czony
z budynkiem gospodarczym.
3) Lokalizacjê obiektów gospodarczych i rzemielniczych
wolnostoj¹cych parterowych z dachami stromymi
o k¹cie nachylenia 120  320 i maksymalnej wysokoci
12,0 m (liczona od projektowanego poziomu do
kalenicy).
4) Realizacjê elementów ma³ej architektury.
5) Sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Zakazuje siê wprowadzania funkcji, których ewentualna
uci¹¿liwoæ wykracza³aby poza granice dzia³ki.
§14
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi projektowanych
terenów w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Realizacja infrastruktury technicznej nast¹pi przy zachowaniu przepisów odrêbnych i szczególnych,
Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego przebiegaj¹cego w najbli¿szej odleg³oci od projektowanego terenu,
b) kanalizacja sanitarna  docelowo do projektowanej
sieci wiejskiej i gminnej oczyszczalni, a jako rozwi¹zanie tymczasowe do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych i wywo¿enie do najbli¿szej oczyszczalni
albo realizacja oczyszczalni lokalnych i przydomowych,

c) kanalizacja deszczowa  docelowo do projektowanej sieci wiejskiej, a z terenów rzemielniczo 
us³ugowych w razie potrzeby poprzez odstojniki
szlamowe i separatory z odpowiednim zabezpieczeniem technicznym chroni¹cym glebê i wody
podziemne,
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne - przewiduje siê
zaopatrzenie w energiê z istniej¹cej sieci i trafostacji usytuowanej na dzia³ce sieciami kablowymi,
e) urz¹dzenia telekomunikacyjne  z istniej¹cych najbli¿szych s³upków kablowych; alternatywnie poprzez telefoniê bezprzewodow¹,
f) zaopatrzenie w ciep³o  z kot³owni lokalnych na
paliwa ekologiczne i pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych przepisami szczególnymi
emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,
g) odpady komunalne  sk³adowane w zamkniêtych
pojemnikach i wywo¿one na gminne wysypisko
mieci,
h) odpady technologiczne  sk³adowane z odpowiednimi zabezpieczeniami i wykorzystane jako surowce wtórne (np. odpady drewna, trociny) lub wywo¿one na najbli¿sze wysypisko odpadów.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§15
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§16
Traci moc uchwa³a Nr XII/54/79 Gminnej Rady Narodowej
w Dobrzycy z dnia 24 wrzenia 1979 r. (og³. W Dz. Urz. WRN
z 1979 r. Nr 5, poz. 59 ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
z 1988 r. Nr 20, poz. 883; z 1993 r. Nr 7, poz. 55 oraz
z 1994 r. Nr 15, poz. 110) w granicach okrelonych w §1 ust.
1 niniejszej uchwa³y.
§17
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Dobrzyca.
§18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Szemendera

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8388 

Poz. 1990

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8389 

Poz. 1990

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8390 

Poz. 1990

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8391 

Poz. 1990

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8392 

Poz. 1990

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8393 

Poz. 1990

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8394 

Poz. 1990

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8395 

Poz. 1991

1991
UCHWA£A Nr XXXI/211/02 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w czêci dotycz¹cej wsi Lutynia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami);
art. 4 ust. 1; art. 7; art. 11 oraz art. 26 i 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami
na wniosek Zarz¹du Gminy Dobrzyca uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca na obszarze wsi
Lutynia obejmuj¹c¹ dzia³kê oznaczon¹ numerem ewidencyjnym: 54/3 (ark. mapy 1).
2. Zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêci¹ planu jest:
1) Rysunek planu w skali 1:1000 pt. Gmina Dobrzyca 
wie Lutynia  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1/2002 do niniejszej uchwa³y.
2) Prognoza oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze
stanowi¹ca za³¹cznik nr 2/2002 do niniejszej uchwa³y
(nie publikowana).
3) Dokumentacja dotycz¹ca przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze stanowi¹ca za³¹cznik nr 3/2002
do niniejszej uchwa³y (nie publikowany).
4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem pkt 3).
2) Oznaczenia obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy.
3) Oznaczenia graficzne projektowanych obiektów kubaturowych maj¹ charakter wy³¹cznie orientacyjny.
5. Przebieg linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nych i o tych
samych rodzajach przeznaczenia mo¿e byæ zmieniony
w przypadku linii oznaczonych jako postulowane.
6. Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenów
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wg zasad
ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2
1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu na cele mieszkalno - us³ugowe wraz z infrastruktur¹
techniczn¹ i zasad jego zagospodarowania.

2. Zakres zmiany planu wynika z uchwa³y Nr XIX/131/2000
Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2000 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca
na obszarze wsi Lutynia, dzia³ka o nr ewidencyjnym:
54/3.
Zgodnie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹ zmian¹ planu ustala
siê:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach.
2) Warunki i standardy kszta³towania zabudowy oraz
urz¹dzenia terenu, w tym równie¿ linii zabudowy
i gabarytów obiektów.
3) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
4) Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ okreleniu op³aty, o której
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów, o których
mowa w ust. 1 maj¹ znaczenie porz¹dkowe.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwa³y o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej.
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
rady gminy Dobrzyca o ile z treci uchwa³y nie wynika
inaczej.
3) Przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4) Rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1 000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1/2002
do niniejszej uchwa³y.
5) Przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
7) Funkcji terenu  jest synonimem przeznaczenia
podstawowego.
8) Obszarze, terenie, dzia³ce  nale¿y przez to rozumieæ
obszar, teren lub dzia³kê o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi.
9) Linii zabudowy nieprzekraczalnej  nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania budynku w linii zabudowy
okrelonej na rysunku planu lub w odleg³oci wiêkszej od
okrelonej.
10) Funkcjach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ takie
funkcje, których ewentualna uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ
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nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji obiektu lub
budynku.
11) Elementach ma³ej architektury  nale¿y przez to rozumieæ
niewielkie obiekty, a w szczególnoci:
- rzeby, fontanny, bramki, zadaszenia, altanki, obiekty
architektury ogrodowej, lampy owietleniowe,
- obiekty u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku.
12) Istniej¹cych elementach lub stanie zagospodarowania
przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych)  nale¿y przez to rozumieæ
stan w/w w dniu wejcia w ¿ycie planu.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego
§4
1. W zakresie rodowiska przyrodniczego zmiana planu
ustala:
1) Ochronê korytarza ekologicznego wzd³u¿ rzeki Lutyni.
2) Ochronê powierzchni ziemi i gleby poprzez:
a) docelowe wyposa¿enie terenów projektowanych
w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹,
b) wprowadzanie terenów zieleni niskiej i wysokiej,
c) zapewnienie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi gromadzenia i usuwania
odpadów.
3) Ochronê wód powierzchniowych i podziemnych m.in.
poprzez:
a) w³aciwe odwodnienie terenów,
b) zabezpieczenie skarpy projektowanego zbiornika
retencyjnego narzutem kamiennym do wysokoci
min. 1,50 m ponad rzêdn¹ maksymalnego poziomu
piêtrzenia
4) Ochronê atmosfery poprzez:
a) zaopatrzenie terenu mieszkaniowo - us³ugowego
w energiê ciepln¹ na bazie paliw ekologicznych (np.
paliw p³ynnych, gazowych, energii elektrycznej lub
s³onecznej),
b) zachowanie wymogów okrelonych w przepisach
szczególnych dotycz¹cych dopuszczalnych emisji
zanieczyszczeñ,
5) Ochronê przed ha³asem poprzez zapewnienie zgodnych z przepisami szczególnymi standardów akustycznych dla poszczególnych rodzajów terenów (m. in.
poprzez wprowadzanie ró¿nego typu zabezpieczeñ izolacyjnych od tras komunikacyjnych, terenów us³ugowych, linii brzegowej zbiornika np. pasów zieleni,
przes³on akustycznych itp.).
6) Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty dzia³alnoci gospodarczej i inne nie mo¿e
wykraczaæ poza teren lokalizacji inwestycji, a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ ustanawiania strefy
ochronnej.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§5
1. Obszar objêty zmian¹ planu:
1) Zmian¹ planu objêto dzia³kê o nr: 54/3 o powierzchni
oko³o 0,27 ha
2) Obszar, o którym mowa w ust. 1 po³o¿ony jest
w gminie Dobrzyca we wsi Lutynia.
2. Granice obszaru objêtego zmian¹ planu bêd¹ce granicami
uchwalenia przedstawione s¹ na rysunkach planu, o którym mowa w §1 ust. 3 niniejszej uchwa³y.
§6
1. Wyznacza siê Tereny us³ugowo - mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN (1/02 U/MN)
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo - mieszkaniow¹ (dz. nr 54/3).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) Zabezpieczenie linii brzegowej projektowanego zbiornika retencyjnego skarp¹ z kamieni do wysokoci 1,50
m ponad maksymalny poziom piêtrzenia planowany
na warstwicy 126,5 m n.p.m.
2) Ustalenie projektowanego poziomu terenu min. 1,50 m
ponad maksymalny poziom piêtrzenia.
3) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem u¿ytkowym, ale nie wiêcej ni¿
12,0 m (liczone od projektowanego poziomu terenu do
kalenicy).
4) Dachy strome o k¹cie nachylenia 320  450 z mo¿liwoci¹ realizacji lukarn, wykuszy, okien dachowych itp.,
z kalenic¹ równoleg³¹ do drogi powiatowej do fabianowa.
5) Mo¿liwoæ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub przybudowanych w parterze projektowanego
obiektu.
6) Posadowienie ³aw fundamentowych na gruncie rodzimym zgodnie z przepisami szczególnymi.
7) Procent zabudowy dzia³ki nie powinien przekroczyæ
40%.
8) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m
od krawêdzi jezdni drogi powiatowej i 10,0 m od
krawêdzi jezdni drogi gminnej oraz min. 13,0 m od linii
brzegowej projektowanego zbiornika retencyjnego.
9) Wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej.
10) Zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki.
11) Obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cej drogi gminnej
przylegaj¹cej od zachodu do terenu objêtego zmian¹
planu.
12) Wyposa¿enie terenu w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹.
3. Dopuszcza siê:
1) Funkcjê uzupe³niaj¹c¹ w formie zabudowy mieszkaniowej na wy¿szych kondygnacjach i poddaszu
u¿ytkowym.
2) Gara¿ wbudowany, przybudowany do projektowanego
obiektu lub wolnostoj¹cy o maksymalnej wysokoci
7,0 m (liczone od projektowanego poziomu terenu do
kalenicy).
3) Realizacjê ma³ej architektury.
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4) Sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
dla obs³ugi projektowanej zabudowy.
5) Etapowanie realizacji inwestycji (w pierwszej kolejnoci us³ugi).
4. Zakazuje siê wprowadzania funkcji o charakterze
uci¹¿liwym.
§7
1. Wyznacza siê Tereny wód otwartych oznaczone na
rysunku planu symbolem W (2/02 W) z podstawowym
przeznaczeniem pod budowê zbiornika retencyjnego
(dz. nr 54/3).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Maksymaln¹ rzêdn¹ piêtrzenia na poziomie 126,5 m
n.p.m.
2) Zabezpieczenie brzegu na terenie dzia³ki nr 54/3 poprzez umocnienie skarpy narzutem kamiennym do
wysokoci min. 1,50 m ponad planowany poziom
piêtrzenia.
3) Przebudowê istniej¹cej kanalizacji deszczowej na odcinku projektowanego zbiornika.
4) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy min. 13,0 m od linii
brzegowej zbiornika na terenie dzia³ki nr 54/3.
5) Wyposa¿enie przyleg³ego terenu us³ugowo  mieszkaniowego w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹.
§8
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi projektowanych
terenów w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Realizacja infrastruktury technicznej nast¹pi przy zachowaniu przepisów odrêbnych i szczególnych,
Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego przebiegaj¹cego w liniach rozgraniczaj¹cych drogi powiatowej do Fabianowa przylegaj¹cej od po³udnia do terenu objêtego zmian¹ planu,
b) kanalizacja sanitarna  docelowo do projektowanej
sieci wiejskiej, a jako rozwi¹zanie tymczasowe do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych i wywo¿enie do najbli¿szej oczyszczalni albo realizacja oczyszczalni lokalnej,
c) kanalizacja deszczowa  do istniej¹cej sieci wiejskiej poprzez odstojniki szlamowe i separatory
z odpowiednim zabezpieczeniem technicznym chroni¹cym glebê i wody podziemne,
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne - przewiduje siê
zaopatrzenie w energiê z najbli¿ej po³o¿onej

istniej¹cej trafostacji usytuowanej w odleg³oci
ok. 60,0 m od terenu objêtego zmian¹ planu; dopuszcza siê równie¿ realizacjê sieci i urz¹dzeñ energetycznych (w tym stacji trafo) na projektowanym
terenie,
e) urz¹dzenia telekomunikacyjne  z istniej¹cych s³upków kablowych; alternatywnie poprzez telefoniê
bezprzewodow¹,
f) zaopatrzenie w ciep³o  z kot³owni lokalnej wbudowanej w projektowany obiekt na bazie paliw ekologicznych i pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych przepisami szczególnymi emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,
g) odpady komunalne  sk³adowane w zamkniêtych
pojemnikach i wywo¿one na gminne wysypisko
mieci.

ROZDZIA£ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§10
Traci moc uchwa³a Nr XII/54/79 Gminnej Rady Narodowej
w Dobrzycy z dnia 24 wrzenia 1979 r. (og³. W Dz. Urz.
WRN z 1979 r. Nr 5, poz. 59 ze zmianami: Dz. Urz. Woj.
Kaliskiego z 1988 r. Nr 20, poz. 883; z 1993 r. Nr 7, poz. 55 oraz
z 1994 r. Nr 15, poz. 110) w granicach okrelonych w §1 ust.
1 niniejszej uchwa³y.
§11
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Dobrzyca.
§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Szemendera
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UCHWA£A Nr XXVI/227/2002 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Granowo
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo przyjêtego
uchwa³¹ Rady Gminy Granowo nr III/22/90 z dnia 16.08.1990
roku zwan¹ dalej zmian¹ planu obejmuj¹c¹ obszar po³o¿ony w Granowie (dzia³ki o nr ewid.: 782/19, 619/1)
w Separowie (dzia³ka o nr ewid.: 16/12) i Granówko (dzia³ki
o nr ewid.: 68/1 i 69/2).
2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze którego granice okrelaj¹ rysunki zatytu³owane:
a) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo dla dzia³ki
nr 782/19 w Granowie, opracowany w skali 1:1000,
b) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo dla dzia³ki
nr 619/1 w Granowie, opracowany w skali 1:1000,
c) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo dla dzia³ki
nr 16/12 w Separowie, opracowany w skali 1:1000,
d) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo dla dzia³ek
nr 68/1 i 69/2 w Granówku, opracowany w skali
1:1000, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y i jej
integralne czêci.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania
§2
Linie rozgraniczaj¹ce oraz symbole graficzne terenów, których przeznaczenie ustala niniejsza zmiana planu, okrela
rysunek.
§3
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
symbolem Mj na cele zabudowy mieszkaniowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 mo¿na sytuowaæ
wy³¹cznie budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarczo  gara¿owe towarzysz¹ce zabudowie jednorodzinnej o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 60 m2
oraz obiekty ma³ej architektury.
3. W budynkach mieszkalnych sytuowanych na terenach
o których mowa w ust. 1 mo¿na wydzielaæ czêæ powierzchni nie przekraczaj¹cej 20% powierzchni u¿ytkowej

parteru budynku na cele prowadzenia nieuci¹¿liwej dzia³alnoci us³ugowej.
4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej w Separowie (dzia³ka
nr 16/12) koncepcjê podzia³u terenu oraz projekty obiektów budowlanych musz¹ zostaæ uzgodnione przez
Pañstwow¹ S³u¿bê ochrony zabytków.
§4
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
symbolem MG na cele zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, mo¿na sytuowaæ
wy³¹cznie budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarczo  gara¿owe towarzysz¹ce zabudowie jednorodzinnej o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 100 m2,
obiekty ma³ej architektury oraz nieuci¹¿liwe obiekty s³u¿¹ce dzia³alnoci gospodarczej.
§5
1. Wyznacza siê ulice dojazdowe  kD, dla których ustala siê
pas terenu o szerokoci 3,5 m, jako czêæ projektowanej
ulicy dojazdowej.
2. Dla dzia³ki nr 619/1 dojazd z drogi krajowej nale¿y zorganizowaæ jako wspólny z istniej¹cym wjazdem dla s¹siedniej dzia³ki nr 619/2.
3. Docelowo obs³uga komunikacyjna dzia³ki nr 619/1 odbywaæ siê bêdzie poprzez po³¹czenie z ulic¹ Sportow¹.
§6
Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
symbolem WZ na cele istniej¹cego ujêcia wody przy
zachowaniu wytycznych obowi¹zuj¹cego pozwolenia
wodnoprawnego.

ROZDZIA£ III
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury
§7
Ustala siê, ¿e wyposa¿enie terenu objêtego planem w sieci
infrastruktury technicznej, a w tym w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacji sanitarnej, gazow¹, telekomunikacyjn¹ i elektroenergetyczn¹ jest zgodne z niniejszym planem.
§8
Odpady bytowe z ka¿dej posesji gromadziæ nale¿y w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
§9
Dla celów grzewczych nale¿y wykorzystywaæ paliwa gazowe
i p³ynne.
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§10
W zwi¹zku z po³o¿eniem dzia³ki nr 619/1 w bezporednim
s¹siedztwie drogi krajowej rodki ograniczaj¹ce negatywny
wp³yw drogi na rodowisko bêd¹ realizowane na koszt w³aciciela terenu.

ROZDZIA£ IV
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu.
§11
Zabudowê nale¿y lokalizowaæ wed³ug nieprzekraczalnej linii
zabudowy usytuowanej w odleg³oci od linii rozgraniczaj¹cej
ulicy okrelonej na rysunku.
§12
Ustala siê w obszarze dzia³ek budowlanych przeznaczenie na
cele zieleni na terenach:
1) Zabudowy mieszkaniowej Mj  nie mniej ni¿ 70% ogólnej
powierzchni dzia³ki.
2) Zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ MG
 nie mniej ni¿ 40% ogólnej powierzchni dzia³ki.
§13
Ustala siê przeznaczenie na cele lokalizowania budynku:
1) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mj  nie wiêcej
ni¿ 25% powierzchni dzia³ki.
2) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ MG  nie wiêcej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki.
§14
Zakazuje siê lokalizowania budynków mieszkalnych innych
ni¿ z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi, o k¹cie
nachylenia po³aci dachowych 35 do 45 stopni, z po³aciami
symetrycznymi, zbiegaj¹cymi siê w kalenicy, z pokryciem
ceramicznym lub dachówko podobnym o zbli¿onej estetyce.
§15
Wysokoci budynków nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ dwie kondygnacje i 10 m licz¹c od poziomu terenu do kalenicy.

ROZDZIA£ V
Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
§16
Zakazuje siê wydzielania dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿:
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej Mj  800 m2.
2) Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ MG  1000 m2

ROZDZIA£ VI
Stawka s³u¿¹ca naliczaniu op³at na rzecz Gminy
§17
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 poz. 139 ze zmianami) ustala siê
stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci,
w wysokoci 20%.

ROZDZIA£ VII
Przepisy koñcowe
§18
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Granowo nr III/22/90 z dnia
16.08.1990 w sprawie uchwalenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo
w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.
§19
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Granowo.
§20
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak
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UCHWA£A Nr XLVIII/333/2002 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zdunowskiej
i Bukówko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.
1591), art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139; z pón. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16 poz.
78; z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

ROZDZIA£ 1
Ustalenia ogólne
§1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zdunowskiej i Bukówko
- zwany dalej planem - obejmuje obszar ustalony na
rysunku planu wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000 stanowi¹cym integraln¹ czêæ
planu.
2. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê z granicami ustalonymi uchwa³¹ Nr XXV/179/2000 Rady Miejskiej
Krotoszyna z dnia 29 czerwca 2000 r.
3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, jest za³¹cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest wyznaczenie terenów pod zabudowê us³ugowo-handlow¹,
rzemielnicz¹ wraz zabudow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustalenia planu obejmuj¹:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.
2) Linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi a tak¿e tereny
niezbêdne do wytyczania cie¿ek rowerowych.
3) Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych
oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny.
4) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury.
5) Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak¿e
maksymalne lub minimalne wskaniki intensywnoci
zabudowy.
6) Zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki
budowlane.
7) Szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia

ludzi, prawid³owego zagospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i lenych.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzenia
oraz u¿ytkowania terenów.
9) Stawki procentowe s³u¿¹ce okreleniu jednorazowej
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci oraz
inne warunki i zasady w zale¿noci od potrzeb.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) Tereny dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³uga i ochron¹
dróg oznaczone na rysunku planu symbolem KS, KS1
i KS2.
2) Tereny mieszkalnictwa o niskiej intensywnoci zabudowy
i us³ug oznaczone na rysunku planu symbolem MNU.
3) Tereny us³ug rzemios³a i mieszkalnictwa o niskiej intensywnoci zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolem UR, MN.
4) Tereny budownictwa zagrodowego i us³ug rzemios³a oznaczone na rysunku planu symbolem  MR/UR.
5) Tereny wód otwartych oznaczone na rysunku planu symbolem W.
6) Tereny separatorów oznaczone na rysunku planu symbolem iKd.
7) Teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunku
planu symbolem Etr.
8) Linia elektroenergetyczna niskiego napiêcia oznaczona na
rysunku planu symbolem Esn.
9) Wodoci¹g oznaczony na rysunku planu symbolem Rw.
10) Kolektor grawitacyjny cieków deszczowych oznaczony na
rysunku planu symbolem Kd.
§4
1. Nastêpuj¹ce ustalenia graficzne rysunku planu s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) Granice opracowania planu.
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania.
3) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o jednakowym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem
ustaleñ ust. 2.
4) Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce.
5) Linie zabudowy nieprzekraczalne.
6) Zwymiarowane odleg³oci:
a) w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych.
2. Dopuszcza siê wprowadzenie zmian w podzia³ach liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - je¿eli
zosta³a ustalona minimalna d³ugoæ frontu dzia³ki lub
powierzchnia dzia³ki - jednak takie zmiany nie mog¹
zwiêkszyæ liczby dzia³ek na danym terenie.
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3. W odniesieniu do ustaleñ graficznych rysunku planu
dotycz¹cych:
1) Tras kolektorów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
(cinieniowej).
2) Lokalizacji separatorów dopuszcza siê mo¿liwoæ zmian
ale wy³¹cznie w przypadkach, o których mowa
w ust. 4.
4. Dopuszcza siê wprowadzenie zmian w ustaleniach,
o których mowa w ust. 3, je¿eli bêd¹ one uzasadnione:
1) Rozwi¹zaniami technicznymi uwzglêdniaj¹cymi istniej¹ce uwarunkowania gruntowo-wodne.
2) Zastosowaniem ponadstandardowych proekologicznych rozwi¹zañ technologicznych.
§5
1. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa o:
1) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi tzn. zajmowaæ wiêcej ni¿ 50% obszaru.
2) Przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe.
3) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie inne ni¿ podstawowe lub uzupe³niaj¹ce, które nie koliduje z funkcjami podstawowymi.
4) Powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu na gruncie rodzimym,
nie zabudowan¹, i nie pokryt¹ nieprzepuszczalnymi
nawierzchniami dojazdów i dojæ pieszych, wykorzystan¹ lub mo¿liw¹ do wykorzystania na zagospodarowanie zieleni¹.
5) Us³ugach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ
takie us³ugi, których ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji
obiektu lub budynku.
6) Us³ugach komercyjnych  nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi typu: handel, gastronomia, rzemios³o us³ugowe
itp. Realizowane przez prywatnych inwestorów na
w³asny koszt.
7) Powierzchni zabudowanej  nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê dzia³ki pod budynkami, tarasami, zewnêtrznymi schodami, pochylniami, zadaszeniami,
utwardzonymi placami, jezdniami i chodnikami.
8) Linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od
linii rozgraniczaj¹cej najbli¿ej po³o¿onej ciany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mog¹
byæ usytuowane przed lini¹ zabudowy: balkony, wykusze, przybudówki i zewnêtrzne schody o wysiêgu (g³êbokoci) nie przekraczaj¹cym 1,5 m.
9) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania obiektu budowlanego w linii zabudowy okrelonej na rysunku planu lub
w odleg³oci wiêkszej w rozumieniu definicji zawartej
w pkt 3.
10) Drugorzêdnym uk³adzie komunikacyjnym  nale¿y przez
to rozumieæ ulice wewnêtrzne lub ci¹gi pieszo  jezdne
obs³uguj¹ce inwestycje realizowane na w³asny koszt
inwestorów.
11) Istniej¹cych elementach lub istniej¹cym stanie zagospodarowania (np. funkcjach terenu, obiektach bu-

dowlanych, cechach fizjograficznych) - nale¿y przez to
rozumieæ stan w dniu wejcia w ¿ycie planu.
12) ciekach - nale¿y przez to rozumieæ wody zu¿yte do
celów bytowych i gospodarczych, ciek³e odchody zwierzêce, wody pochodz¹ce z opadów atmosferycznych
i powstaj¹ce w efekcie wykonywania czynnoci eksploatacyjnych i porz¹dkowych, jak: zmywanie placów
manewrowych, sk³adowych, dróg i podjazdów.
13) Proekologicznych rozwi¹zaniach technologicznych - nale¿y przez to rozumieæ technologie odpowiadaj¹ce
warunkom ustalonym w przepisach szczególnych,
odrêbnych i polskich normach.
14) Infrastrukturze technicznej  nale¿y przez to rozumieæ:
a) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
b) przewody kanalizacyjne nie s³u¿¹ce do odwodnienia drogi, gazowe, ciep³ownicze i wodoci¹gowe,
c) urz¹dzenia wodnych melioracji,
d) urz¹dzenia specjalnego przeznaczenia,
e) ci¹gi transportowe.
15) Obiektach stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla
rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ obiekty budowlane, które w sytuacjach nadzwyczajnych lub awaryjnych mog¹ byæ ród³em niekontrolowanej emisji
substancji szkodliwych wprowadzanych do gruntów,
wód i powietrza.
16) Zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej  nale¿y
przez to rozumieæ wspóln¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹
inwestorów przeprowadzon¹ zgodnie z opracowan¹
na ich koszt i zatwierdzon¹ kompleksow¹ koncepcj¹
zagospodarowania ca³ego terenu, ³¹cznie z elementami infrastruktury technicznej.
17) Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego).
2. Skróty u¿yte w tekcie uchwa³y:
1) symb.  oznacza symbol,
2) m2 p. u.  oznacza m2 powierzchni u¿ytkowej,

ROZDZIA£ 2
Ogólne zasady zagospodarowania i u¿ytkowania
terenów
DZIA£ I
Ochrona rodowiska przyrodniczego
CZÊÆ I
Zasady ogólne
§6
1. Ustala siê zasadê utrzymania i ochrony istniej¹cej zieleni
oraz powiêkszenia jej zasobów w ramach zagospodarowywania nowych terenów.
2. Nakazuje siê zastosowanie rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci wywo³ane
w okresie budowy, w okresie prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej i po ewentualnym jej zaniechaniu oraz
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w sytuacjach awaryjnych, do wielkoci nie przekraczaj¹cych poziomu okrelonego w planie, przepisami szczególnymi, odrêbnymi i Polskimi Normami
3. Do uci¹¿liwoci, o których mowa w ust. 2 zalicza siê:
1) transport odpadów i materia³ów niebezpiecznych,
2) zanieczyszczenie gruntu i wód,
3) zanieczyszczenie powietrza (dymy, gazy, py³y),
4) ha³as (drgania, wibracje),
5) zagro¿enie wybuchowe i po¿arowe.
4. Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty us³ugowe i inne nie mo¿e wykraczaæ poza teren
lokalizacji obiektu a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ
ustanawiania strefy ochronnej.
5. Przy zabudowie na gruntach o wysokiej klasie bonitacyjnej
nakazuje siê zdjêcie wierzchniej warstwy gleby w celu
wykorzystania dla celów rekultywacji obszarów zdegradowanych.
§7
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU
dopuszczalny poziom ha³asu powodowanego przez drogi oraz
pozosta³e obiekty i grupy róde³ ha³asu (rozumianego jako
równowa¿ny poziom dwiêku A okrelony w decybelach dB)
 definiuj¹ przepisy szczególne.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej
a) obowi¹zek dokonania uzgodnienia dokumentacji projektowych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej dla obiektów
budowlanych wymienionych w przepisach szczególnych,
b) zapewnienie realizowanym obiektom budowlanym dostatecznej iloci wody do zewnêtrznego gaszenia po¿arów
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi
i Polskimi Normami.

CZÊÆ II
Wody gruntowe i grunty
§9
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze rodowiska
przyrodniczego w zakresie ochrony gruntów i wód
gruntowych:
1. Zakaz odprowadzania cieków sanitarnych do gruntu lub
rowów.
2. Do czasu zbudowania kanalizacji umo¿liwiaj¹cej odprowadzanie cieków sanitarnych obowi¹zuje gromadzenie cieków sanitarnych w indywidualnych, bezodp³ywowych,
szczelnych zbiornikach zbudowanych ma w³asnym terenie
i wywo¿enie ich przez wyspecjalizowan¹ firmê.
3. Obowi¹zuje usuwanie odpadów - wytwarzanych w wyniku
bytowania lub prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej przez wyspecjalizowanych odbiorców odpadów, na koszt
w³acicieli nieruchomoci, na których te odpady s¹
wytwarzane.

CZÊÆ III
Powietrze atmosferyczne
§10
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego:
1) Wytwarzanie energii cieplnej dla celów ogrzewczych
i technologicznych w obiektach budowlanych zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ lub us³ugow¹, na bazie pr¹du
elektrycznego, paliw p³ynnych i gazu.
2) Wyposa¿enie budynków mieszkalnych, z zastrze¿eniem
ustaleñ w pkt 3, w instalacje centralnego ogrzewania lub
innego rodzaju urz¹dzenia ogrzewcze, nie bêd¹ce piecami
pokojowymi i trzonami kuchennymi.
3) Dopuszczalnoæ dalszej eksploatacji pieców pokojowych
i trzonów kuchennych na paliwo sta³e, a¿ do ich technicznego zu¿ycia a znajduj¹cych siê w istniej¹cych budynkach
mieszkalnych, licz¹cych do 3 kondygnacji w³¹cznie.

DZIA£ II
Zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenów
CZÊÆ I
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§11
1. Dla komunikacyjnej obs³ugi zagospodarowanych i przeznaczonych do zainwestowania terenów ustala siê uk³ad
komunikacyjny, który tworz¹:
1) Istniej¹ce drogi.
2) Wyznaczone w planie ulice dojazdowe jako drugorzêdny uk³ad komunikacji.
2. Zbudowanie drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wymaga zorganizowanej
dzia³alnoci inwestycyjnej.
3. Dla ulic uk³adu drugorzêdnego, o których mowa w ust. 1
pkt 2, ustala siê przebiegi oraz z zastrze¿eniem spe³nienia
warunku, o którym mowa w ust. 4, minimalne szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) Dla terenów dróg oznaczonych symbolem KS1
15,0 m.
2) Dla terenów dróg oznaczonych symbolem KS2
12,0 m.
4. Dopuszcza siê zastosowanie minimalnej szerokoci,
o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 o ile nie bêdzie to
kolidowa³o z realizacj¹ in¿ynierskiego uzbrojenia, która
mo¿e byæ dokonana w sposób kompleksowy lub etapami.
§12
Ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki zaspokojenia potrzeb parkingowych ³¹cznie:
1) Dla us³ug minimum - 4 stanowiska /100 m2 p.u.,
2) Dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 stanowiska /
1 mieszkanie.
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§13
Dla ruchu rowerowego ustala siê zasadê wspólnego u¿ytkowania jezdni ulic uk³adu drugorzêdnego oraz pozosta³ych
istniej¹cych dróg ko³owych.
§14
1. Ustala siê jako zasadê obs³ugi w zakresie energii elektrycznej rozbudowê istniej¹cej sieci elektroenergetyczne a w szczególnoci:
1) Zasilanie odbiorców z istniej¹cej i projektowanej sieci
elektroenergetycznej redniego i niskiego napiêcia.
2)
a) Budowê i przebudowê sieci oraz urz¹dzeñ
elektroenergetycznych przez w³aciwy zak³ad
energetyczny.
b) przebudowê istniej¹cej infrastruktury elektroenergetycznej w przypadku wyst¹pienia kolizji - na
warunkach okrelonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny przy za³o¿eniu, ¿e koszty pokrywa wchodz¹cy w kolizjê,
3) Budowê sieci elektroenergetycznych redniego i niskiego napiêcia na terenach dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ i ochron¹ dróg dla obs³ugi ruchu
miejscowego.
4)
a) lokalizacjê stacji transformatorowej na terenie zabudowy zagrodowej i us³ug rzemios³a oznaczonym
na rysunku planu symb. Etr,
b) dopuszczalnoæ lokalizacji stacji transformatorowych na innych terenach z wy³¹czeniem terenów
dróg, o których mowa w pkt 3/, na wydzielonych
w tym celu dzia³kach o wymiarach co najmniej
5 x 5 m, granicz¹cych i dostêpnych z terenów dróg
o których mowa w pkt 3/,
5) Mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.
§15
Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady zaopatrzenie w wodê:
1) Z istniej¹cego, rozbudowanego, wodoci¹gu miejskiego.
2) Lokalizacja sieci wodoci¹gowych w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹cych dróg oraz wyznaczonych planem ulic
uk³adu drugorzêdnego.
§16
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki dla odprowadzania cieków
deszczowych:
1. Przed odprowadzeniem do naturalnego odbiornika cieki
deszczowe nale¿y podczyciæ w separatorach.
2. Dla odbioru podczyszczonych cieków deszczowych pochodz¹cych z terenów oznaczonych symbolami: 1 KS2,
2MNU, 3UR, MN i 4UR, MN wyznacza siê istniej¹cy
rów oznaczony na rysunku planu symbolem W1.
3. Dla odbioru podczyszczonych cieków deszczowych pochodz¹cych z terenów oznaczonych symbolami: 2KS2,
3 KS2, 1 KS1, 2 KS1, MR/UR, 1MNU, 3MNU,
4MNU, 5MNU, 1UR, MN i 2UR, MN wyznacza siê
istniej¹cy rów oznaczony na rysunku planu symb. W2,

§17
1. Nakazuje siê, z zastrze¿eniem ustaleñ ust. 2, obowi¹zek
gromadzenia cieków:
1) Sanitarnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i na terenach prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
2) Technologicznych wytwarzanych na terenach prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, w indywidualnych,
bezodp³ywowych, szczelnych zbiornikach zbudowanych
ma w³asnym terenie i wywo¿enie ich przez wyspecjalizowan¹ firmê.
2. Gromadzenie i gospodarka ciekami, w sposób o którym
mowa w ust. 1, mo¿e byæ zast¹piona innymi rozwi¹zaniami proekologicznymi, w szczególnoci polegaj¹cymi na
oczyszczaniu tych cieków w indywidualnych lub grupowych oczyszczalniach.
§18
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarowania energi¹ ciepln¹:
1. Wytwarzanie energii cieplnej dla celów bytowych, ogrzewczych i technologicznych w obiektach budowlanych przeznaczonych dla dzia³alnoci gospodarczej, produkcyjnej lub us³ugowej - we wbudowanych lokalnych ród³ach,
na bazie paliw lub noników ekologicznych:
1)
Gazu sieciowego.
2)
Gazu bezprzewodowego.
3)
Oleju opa³owego nisko-siarkowego.
4)
Energii elektrycznej.
2. Wytwarzanie energii cieplnej dla celów bytowych i ogrzewczych w budynkach mieszkalnych we wbudowanych lokalnych ród³ach, na bazie paliw lub noników ekologicznych,
o których mowa w ust. 1, z zastrze¿eniami o których mowa
w §10 pkt 2 i 3.
§19
Ustala siê w zakresie telekomunikacji:
1. Zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z sieci projektowanej
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
2. Mo¿liwoæ przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg pod warunkiem zapewnienia s³u¿ebnoci gruntowej.

CZÊÆ II
Obiekty budowlane
§20
1. Dla obiektów budowlanych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych
obowi¹zuje ogólna zasada ukszta³towania form architektonicznych (w tym urbanistyki) dostosowanych do otaczaj¹cej zabudowy i krajobrazu.
2. Dla budynków ustala siê wysokoæ maksymaln¹ 2 kondygnacje z zastrze¿eniem ustaleñ ust. 3 i 4.
3. Dopuszcza siê wysokoæ 3 kondygnacji, je¿eli druga
i trzecia kondygnacja znajduje siê na poddaszu.
4. Budynki 2 i 3 kondygnacyjne przeznaczone na pobyt ludzi
nale¿y lokalizowaæ w odleg³oci co najmniej 40 m licz¹c
od zewnêtrznej krawêdzi istniej¹cej drogi krajowej nr 15.
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ROZDZIA£ 3
Szczegó³owe zasady zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów
§21
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami W1
i W2  TERENY WÓD OTWARTYCH zachowuje siê ich
dotychczasow¹ funkcjê otwartych cieków wodnych.
§22
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG - OBS£UGA RUCHU KRAJOWEGO ustala
siê:
1. Przeznaczenie
podstawowe:
2. Przeznaczenie
uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki
zagospodarowania
i u¿ytkowania

droga krajowa dla tranzytowej
komunikacji samochodowej.
infrastruktura techniczna zwi¹zana
z obs³ug¹ i ochron¹ drogi
1) ustalona planem linia
rozgraniczaj¹ca pas drogowy w
odleg³oci 17,5 m od osi istniej¹cej
jezdni drogi krajowej,
2) zakaz budowy zjazdów na teren
pasa drogowego z dzia³ek
budowlanych po³o¿onych na
terenach z nim granicz¹cych.

§23
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KS2
- TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG - OBS£UGA RUCHU MIEJSCOWEGO
ustala siê:
1. Przeznaczenie
podstawowe:
2. Przeznaczenie
uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie
dopuszczalne:

droga dojazdowa w drugorzêdnym
uk³adzie komunikacji.
komunikacja piesza i rowerowa
infrastruktura techniczna

1) szerokoæ pasa drogowego
w liniach rozgraniczaj¹cych  15 m,
2) szerokoæ jezdni  6 m,
dopuszczalne zatoki postojowe
5. Warunki
z
równoleg³ymi
miejscami
zagospodarowania
postojowymi - o szerokoci 2,5 m i u¿ytkowania:
po jednej stronie jezdni.
4. Podstawowe
wielkoci:

§24
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KS2
- TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG - OBS£UGA RUCHU MIEJSCOWEGO
ustala siê:
1. Przeznaczenie
podstawowe:
2. Przeznaczenie
uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie
dopuszczalne:
4. Podstawowe
wielkoci:
5. Warunki zagospodarowania
i u¿ytkowania:
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droga dojazdowa w drugorzêdnym uk³adzie
komunikacji.
komunikacja piesza i rowerowa
infrastruktura techniczna
1)
szerokoæ
pasa
drogowego
w liniach rozgraniczaj¹cych  15 m,
2) szerokoæ jezdni  6 m,
dopuszczalne
zatoki
postojowe
z równoleg³ymi miejscami postojowymi - o
szerokoci 2,5 m - po jednej stronie jezdni.

§25
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KS2
- TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG - OBS£UGA RUCHU MIEJSCOWEGO
ustala siê:
1. Przeznaczenie
podstawowe:
2. Przeznaczenie
uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie
dopuszczalne:
4. Podstawowe
wielkoci:

droga dojazdowa w drugorzêdnym
uk³adzie komunikacji.
komunikacja piesza i rowerowa
infrastruktura techniczna
1) szerokoæ pasa drogowego w
liniach rozgraniczaj¹cych minimum 
12 m,
2) szerokoæ jezdni  6 m

5. Warunki
zakaz parkowania samochodów na
zagospodarowania
jezdni.
i u¿ytkowania:

§26
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KS1
- TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG - OBS£UGA RUCHU LOKALNEGO ustala
siê:
1. Przeznaczenie
podstawowe:
2. Przeznaczenie
uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie
dopuszczalne:

droga
publiczna
dla
lokalnej
komunikacji samochodowej.
komunikacja piesza i rowerowa
infrastruktura techniczna

1) szerokoæ pasa drogowego
w liniach rozgraniczaj¹cych  15 m,
2) szerokoæ jezdni  6 m
dopuszczalne
zatoki
postojowe
5. Warunki
z
równoleg³ymi
miejscami
zagospodarowania
postojowymi - o szerokoci 2,5 m i u¿ytkowania:
po jednej stronie jezdni.
4. Podstawowe
wielkoci:

§27
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KS1
- TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG- OBS£UGA RUCHU LOKALNEGO  ustala
siê:
1. Przeznaczenie
podstawowe:
2. Przeznaczenie
uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie
dopuszczalne:
4. Warunki
zagospodarowania
i u¿ytkowania:

droga
publiczna
dla
komunikacji samochodowej.

lokalnej

komunikacja piesza i rowerowa
infrastruktura techniczna
ustalona planem linia rozgraniczaj¹ca
pas drogowy w odleg³oci 9 m od osi
istniej¹cego pasa drogowego.

§28
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
1 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG  ustala siê:
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1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody przydomowe.
1) us³ugi komercyjne,
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
2) grupowa oczyszczalnia cieków na warunkach o których mowa w §17 ust. 2 i §28 ust. 5
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: Minimalnie 50%.
2) Powierzchnia zabudowana
Maksymalnie 30%.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje wed³ug ustaleñ §20 ust. 2.,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki
a) minimalna powierzchnia - 1500 m2,
budowlanej:
b) minimalna d³ugoæ frontu - 30 m.
5) Przekrycie budynków:
Dachy o k¹cie nachylenia od 20°
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
z terenu drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonego symbolem 2 KS2.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
7) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
8) Linie zabudowy:
drogi drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
9) Ogrodzenia:
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust. 1 pkt 2
10) Infrastruktura techniczna:
ust. 2 ust. 3 pkt 2, §§14 - 15, §16 ust 1 i 3, §§17 - 19
dla lokalizacji grupowej oczyszczalni cieków, o której mowa w §17 ust. 2 i 28 ust. 3 pkt 2
5. Zasady kszta³towania przestrzeni:
wyznacza siê pó³nocn¹ czêæ terenu.

§29
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
2 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody przydomowe.
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
obiekty budowlane o funkcji us³ug komercyjnych.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 30%.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje wed³ug ustaleñ §20 ust. 2.,
3 Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki
a) minimalna powierzchnia - 1500 m2,
budowlanej:
b) minimalna d³ugoæ frontu - 30 m.
5) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
z terenu drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonego symbolem 1 KS2.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
7) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
8) Linie zabudowy:
drogi drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
9) Ogrodzenia:
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust1 pkt 2
10) Infrastruktura techniczna:
ust. 2 ust. 3 pkt .2, §§14 - 15, §16 ust. 1 i 3, §§17 - 19
5. Zasady kszta³towania przestrzeni:

§30
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3
MNU i 4 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ
INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG ustala siê:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77
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Poz. 1993

1. Przeznaczenie podstawowe:
zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody przydomowe.
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
obiekty budowlane o funkcji us³ug komercyjnych.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 30%.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki
a) minimalna powierzchnia - 1200 m2,
budowlanej:
b) minimalna d³ugoæ frontu - 30 m.
5) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
z terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KS1 i 3 KS2.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
7) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z terenami przyleg³ych dróg,
8) Linie zabudowy:
b) dla budynków us³ugowych nieprzekraczalna linia zabudowy to¿sama z lini¹
rozgraniczaj¹c¹ z terenem drogi oznaczonym symbolem 4KS.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
9) Ogrodzenia:
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust. 1 ust. 2
10) Infrastruktura techniczna:
ust. 3 pkt 1, §§14 - 15, §16 ust. 1 i 3, §17 - 19
mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu zoptymalizowania warunków ich
5. Zasady kszta³towania przestrzeni:
zagospodarowania.

§31
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
5 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody przydomowe.
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
obiekty budowlane o funkcji us³ug komercyjnych.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%.
2)Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 30%.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki
a) minimalna powierzchnia - 1500 m2,
budowlanej:
b) minimalna d³ugoæ frontu - 22 m.
5) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
z terenu drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KS1
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
7) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
a) dla budynków mieszkalnych - nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg lokalnych,
b) dla budynków us³ugowych:
8) Linie zabudowy:
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
drogi oznaczonym symbolem 1 KS1,
- to¿sama z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem drogi oznaczonym symbolem 2 KS1,
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
9) Ogrodzenia:
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust1 pkt 1,
10) Infrastruktura techniczna:
§§14 - 15, §16 ust. 1 i 3, §17 - 19
mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu zoptymalizowania warunków ich
5. Zasady kszta³towania przestrzeni:
zagospodarowania.

§32
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
6 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG ustala siê:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77
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Poz. 1993

1. Przeznaczenie podstawowe:
zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody przydomowe.
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
obiekty budowlane o funkcji us³ug komercyjnych.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 30%.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki
a) minimalna powierzchnia - 1500 m2,
budowlanej:
b) minimalna d³ugoæ frontu - 25 m.
5) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
z terenu drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KS1
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
7) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
a) dla budynków mieszkalnych - nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg lokalnych,
b) dla budynków us³ugowych:
8) Linie zabudowy:
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
drogi oznaczonym symbolem 1 KS1,
- to¿sama z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem drogi oznaczonym symbolem 2 KS1,
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
9) Ogrodzenia:
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust1 pkt 1,
10) Infrastruktura techniczna:
§§14 - 15, §16 ust. 1 i 3, §§17 - 19
mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu zoptymalizowania warunków ich
5. Zasady kszta³towania przestrzeni:
zagospodarowania.

§33
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
7 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody przydomowe.
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
obiekty budowlane o funkcji us³ug komercyjnych.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 30%.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki
a) minimalna powierzchnia - 1000 m2,
budowlanej:
b) minimalna d³ugoæ frontu - 25 m.
5) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
z terenu drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KS1
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
7) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
a) dla budynków mieszkalnych - nieprzekraczalna linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi oznaczonym symbolem 2 KS1,
8) Linie zabudowy:
b) dla budynków us³ugowych - to¿sama z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem drogi
oznaczonym symbolem 2 KS1,
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
9) Ogrodzenia:
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust1 pkt 1,
10) Infrastruktura techniczna:
§14 - 15, §16 ust. 1 i 3, §17 - 19
mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu zoptymalizowania warunków ich
5. Zasady kszta³towania przestrzeni:
zagospodarowania.

§34
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1 UR, MN - TERENY US£UG RZEMIOS£A I MIESZKALNICTWA O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY ustala siê:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77
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Poz. 1993

1. Przeznaczenie podstawowe:
us³ugi rzemios³a
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50% powierzchni terenu.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 40% powierzchni terenu.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
a) kontynuacja u¿ytkowania istniej¹cego zjazdu na drogê krajow¹ w okresie trwania
dotychczasowej funkcji terenu tj. produkcji rolniczej,
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
b) zast¹pienie zjazdu, o którym mowa w §32 ust. 3 pkt 5 lit.a, nowym zjazdem na drogê
lokaln¹.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
6) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy w odleg³oci 25,0 m od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej,
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej w odleg³oci:
7) Linie zabudowy:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
c) dla wszelkich obiektów budowlanych  w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej
z terenem drogi lokalnej.
8) Ogrodzenia:
9) Infrastruktura techniczna:
4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust1, §14 15, §16 ust. 1 i 3, §17  19
1) adaptacja istniej¹cych obiektów budowlanych z prawem do przebudowy,
2) mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cej dzia³ki (podzia³u) w celu zoptymalizowania
warunków zagospodarowania.

§35
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 UR,
MN - TERENY US£UG RZEMIOS£A I MIESZKALNICTWA
O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
us³ugi rzemios³a
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50% powierzchni terenu.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 40% powierzchni terenu.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
Z terenu ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonego na rysunku planu
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
symb. 2 KS2
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
6) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy w odleg³oci 25,0 m od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej,
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
7) Linie zabudowy:
c) dla jedno i dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych  w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej z terenem ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonym
symb. 2 KS2.
d) dla jednokondygnacyjnych budynków u¿ytecznoci publicznej  w to¿sama z lini¹
rozgraniczaj¹c¹ z terenem ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonym
symb. 2 KS2.
8) Ogrodzenia:

realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

9) Infrastruktura techniczna:

4. Zasady kszta³towania przestrzeni:
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Poz. 1993

Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust. 1 pkt 2
ust. 2 ust. 3 pkt 2, §§14 - 15, §16 ust. 1 i 3, §§17- 19
1) dopuszczalne zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek (podzia³u) w celu zoptymalizowania
warunków zagospodarowania pod warunkiem uwzglêdnienia podstawowych wielkoci:
a) powierzchni dzia³ki min. 1400 m2,
b) d³ugoci frontu dzia³ki min. 29 m.
2) urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿ granicy z terenem drogi
krajowej.

§36
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 UR,
MN - TERENY US£UG RZEMIOS£A I MIESZKALNICTWA
O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
us³ugi rzemios³a
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50% powierzchni terenu.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 40% powierzchni terenu.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenu ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonego na rysunku planu
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
symb. 1 KS2
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
6) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy w odleg³oci 25,0 m od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej,
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
7) Linie zabudowy:
c) dla jedno i dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych  w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej z terenem ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonym
symb. 1 KS2,
d) dla jednokondygnacyjnych budynków u¿ytecznoci publicznej  w to¿sama z lini¹
rozgraniczaj¹c¹ z terenem ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonym
symb. 1 KS2.
8) Ogrodzenia:
9) Infrastruktura techniczna:

4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust1 pkt 2
ust. 2 ust. 3 pkt 2, §§14 - 15, §16 ust. 1 i 2, §§17 - 19
1) dopuszczalne zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek (podzia³u) w celu zoptymalizowania
warunków zagospodarowania pod warunkiem uwzglêdnienia podstawowych wielkoci:
a) powierzchni dzia³ki min. 1400 m2,
b) d³ugoci frontu dzia³ki min. 29 m.
2) urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿ granicy z terenem drogi
krajowej.

§37
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 UR,
MN - TERENY US£UG RZEMIOS£A I MIESZKALNICTWA
O NISKIEJ INTENSYWNOCI ZABUDOWY ustala siê:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77
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Poz. 1993

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

us³ugi rzemios³a
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
grupowa oczyszczalnia cieków na warunkach o których mowa w §17 ust. 2 i §35 ust. 5
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
pkt 2
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50% powierzchni terenu.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 40% powierzchni terenu.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenu ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonego na rysunku planu
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
symb. 1 KS2
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
6) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy w odleg³oci 25,0 m od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej,
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
7) Linie zabudowy:
c) dla jedno i dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych  w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej z terenem ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonym
symb. 1 KS2,
d) dla jednokondygnacyjnych budynków u¿ytecznoci pub-licznej  to¿sama z lini¹
rozgraniczaj¹c¹ z terenem ulicy drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oznaczonym
symb. 1 KS2.
8) Ogrodzenia:
9) Infrastruktura techniczna:

5. Zasady kszta³towania przestrzeni:

realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust1 pkt 2
ust. 2 ust. 3 pkt 2, §14 - 15, §16 ust. 1 i 2, §17 - 19
1) dopuszczalne zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek (po-dzia³u) w celu
zoptymalizowania warunków zagospodarowania pod warunkiem uwzglêdnienia
podstawowych wielkoci:
a) powierzchni dzia³ki min. 1400 m2,
b) d³ugoci frontu dzia³ki min. 29 m.
2) dla lokalizacji grupowej oczyszczalni cieków, o której mowa w §17 ust. 2 i §35 ust. 3
(w³¹cznie z drog¹ dojazdow¹) wyznacza siê pó³nocno-zachodni¹ czêæ dzia³ki,
3) urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿ granicy z terenem drogi
krajowej.

§38
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
MR/ UR - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I US£UG
ZEMIOS£A ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
budownictwo zagrodowe
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
us³ugi zwi¹zane z rolnictwem,
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
stacja transformatorowa i inne us³ugi handlu i rzemios³a
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50% powierzchni terenu.
2) Powierzchnia zabudowana
maksymalnie 30% powierzchni terenu.
obiektami kubaturowymi:
a) budynki mieszkalne  2 kondygnacje,
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
4) Przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
z terenu drogi dojazdowej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS2
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie w³asnej dzia³ki.
6) Formy gara¿owania i parkowania:
b) parkowanie wszelkich pojazdów na terenie dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
zabudowy w odleg³oci 25,0 m od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej,
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia
7) Linie zabudowy:
zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
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realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach harmonizuj¹cych
z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.

8) Ogrodzenia:
9) Infrastruktura techniczna:
5. Zasady kszta³towania przestrzeni:

Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w §11 ust1, §14 15, §16 ust. 1 i 3, §17 - 19
dopuszczalna modernizacja istniej¹cej zabudowy oraz rozbudowa w celu
zoptymalizowania warunków zagospodarowania dzia³ki.

ROZDZIA£ 4
Ustalenia koñcowe
§39
Ustala siê zgodnie z art. 10, ust. 3, art. 36, ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazowe op³aty od
wzrostu wartoci nieruchomoci.
1. W wysokoci 0% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KS.
2. W wysokoci 0% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KS1.
3. W wysokoci 0% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KS2.
4. W wysokoci 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MNU.
5. W wysokoci 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UR, MN.
6. W wysokoci 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: MR/UR.
§40
1. Do³¹cza siê do planu dokument zatytu³owany: Prognoza
oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Krotoszyna w rejonie ulic: Zdunowskiej i Bukówko województwo wielkopolskie.
2. Do³¹cza siê do planu zbiór dokumentów zatytu³owany
Dokumentacja dotycz¹ca przeznaczenia gruntów rolnych
na cele nierolnicze i nielene.
§41
Dla terenów, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 - z dniem wejcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y - trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Krotoszyna zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VIII/32/91 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z dnia 17 lipca 1991 roku (opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kaliskiego
Nr 11, poz. 117 z dnia 26 wrzenia 1991 roku)
§42
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Krotoszyna do przekazania
kopii uchwalonego planu Wojewodzie Wielkopolskiemu,
Starocie Krotoszyñskiemu oraz Marsza³kowi Województwa
Wielkopolskiego.
§43
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Krotoszynie.
§44
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Krzysztof Krysztofiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8417 

Poz. 1993

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8418 

Poz. 1993

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8419 

Poz. 1993

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8420 

Poz. 1993

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8421 

Poz. 1993

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8422 

Poz. 1993

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

 8423 

Poz. 1994

1994
UCHWA£A Nr XXVIII/164/2002 RADY GMINY w PAKOS£AWIU
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakos³aw obejmuj¹cego obszar na terenie
wsi Bia³yka³
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412
i Nr 111, poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1804 i 2002 r. Nr 25 poz. 253), w nawi¹zaniu do uchwa³y
Rady Gminy w Pakos³awiu nr XVII/103/2000 r. w sprawie
przyst¹pienia do opracowania zmiany w planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakos³aw, uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pakos³aw zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr IX/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Pakos³awiu
z dnia 30 kwietnia 1990 r. w odniesieniu do terenu dzia³ek
nr 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 181/5, 181/4, 180/1 po³o¿onych w obrêbie
Bia³yka³.
§2
Rysunek w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y obowi¹zuje w zakresie wszystkich oznaczeñ umieszczonych w legendzie, które dotycz¹ terenu opisanego w §1.
§3
W granicach terenu okrelonego w §1 trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pakos³aw zatwierdzonego uchwa³¹
Nr IX/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Pakos³awiu z dnia
30 kwietnia 1990 r.
§4
1. Dla terenu dzia³ek nr 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 181/5, 181/4,180/1
po³o¿onych w obrêbie Bia³yka³ wprowadza siê zmianê
ustalenia przeznaczenia terenu z dotychczasowego terenu
upraw rolnych, ogrodów i zabudowy zagrodowej na teren
przemys³u z zapleczem biurowym, socjalnym i transportowo  remontowym
2. Dla terenu okrelonego w ust. 1 i w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y wprowadza siê oznaczenia 10P, 11P oraz 12KP
stanowi¹ce kontynuacjê numeracji tekstu planu dla wsi
Bia³yka³.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 10P ustala siê:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu na przemys³ nie
uci¹¿liwy.
2) Dopuszczalne towarzysz¹ce przeznaczenie terenu na
zaplecze biurowe, socjalne i transportowo  remonto-

we wraz z komunikacj¹ wewnêtrzn¹ i niezbêdnymi
sieciami oraz urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
3) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od granicy terenu
wzd³u¿ drogi powiatowej Nr 21-359 wyznaczon¹ przez
istniej¹cy budynek.
4) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 50%
powierzchni terenu.
5) Wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 12 m,
z wyj¹tkiem elementów stanowi¹cych dominanty wysokociowe.
6) Istniej¹cy budynek mieszkalny nale¿y zaadaptowaæ
na obiekt administracyjno  socjalny lub przeznaczyæ
na mieszkania funkcyjne zwi¹zane z zak³adem
przemys³owym.
7) Ogrzewanie budynków nale¿y rozwi¹zaæ przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych, takich jak
olej opa³owy, energia elektryczna lub gaz, z wykluczeniem opa³u sta³ego.
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 11P ustala siê:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu na przemys³
nieuci¹¿liwy,
2) Dopuszczalne towarzysz¹ce przeznaczenie terenu na
zaplecze biurowe, socjalne i transportowo  remontowe wraz z komunikacj¹ wewnêtrzn¹ i niezbêdnymi
sieciami oraz urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
3) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od granicy terenu
wzd³u¿ drogi powiatowej Nr 21-359 w odleg³oci 6 m.
4) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od pó³nocnej granicy
terenu w odleg³oci 13 m.
5) Wymóg udostêpniania pasa terenu o szerokoci co
najmniej 4 m wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu dla
konserwacji przyleg³ego rowu.
6) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50%
powierzchni terenu.
7) Wymóg nasadzenia zieleni izolacyjnej, szybko rosn¹cej, zgodnej z naturalnym siedliskiem przyrodniczym
obszaru wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu.
8) Wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 12 m,
z wyj¹tkiem elementów stanowi¹cych dominanty wysokociowe,
9) Ogrzewanie budynków nale¿y rozwi¹zaæ przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych, takich jak
olej opa³owy, energia elektryczna lub gaz, z wykluczeniem opa³u sta³ego.
10) Wymóg skablowania istniej¹cych napowietrznych linii
energetycznych oraz zakaz budowy napowietrznych
linii energetycznych.
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 12KP ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu na ogólnie dostêpny parking
zak³adowy,
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2) Wymóg
realizacji
nawierzchni
utwardzonej,
zalecana dla miejsc postojowych a¿urowa (betonowo
 trawiasta).
3) Wymóg udostêpniania pasa terenu o szerokoci co
najmniej 4 m wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu dla
konserwacji przyleg³ego rowu.
4) Wymóg wprowadzenia owietlenia terenu co najmniej
wzd³u¿ drogi powiatowej Nr 21-359.
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady uzbrojenia terenów,
o których mowa w §1 w infrastrukturê techniczn¹:
1) Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego lub z w³asnych ujêæ.
2) Wymóg odprowadzenia cieków sanitarnych technologicznych i bytowych do zak³adowej oczyszczalni cieków
na w³asny koszt inwestora wraz z budow¹ rozdzielczej
sieci kanalizacji sanitarnej, odbiornikiem cieków oczyszczonych mo¿e byæ wiejska kanalizacja deszczowa lub
s¹siaduj¹cy z terenem zak³adu rów pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
3) Odprowadzenie cieków deszczowych do rowu wymaga
podczyszczenia na terenach w³asnych inwestora na
warunkach, które zostan¹ okrelone w pozwoleniu
wodnoprawnym.
4) Odwodnienie terenów przemys³owych wraz z parkingiem
zak³adowym nale¿y rozwi¹zaæ niezale¿nie od drogi powiatowej Nr 21-359.
5) Wszelkie inwestycje w zakresie realizacji sieci, przy³¹czy
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na terenach okrelonych w §1 wymagaj¹ uzyskania warunków technicznych
od w³aciwych dysponentów sieci.

Poz. 1994

§6
Ze wzglêdu na po³o¿enie w obrêbie strefy W ochrony
archeologicznej ustala siê:
1) Dzia³alnoæ inwestycyjna na etapie lokalizacji i projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Oddzia³em
S³u¿by Ochrony Zabytków, który okreli warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji.
2) Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrêbie terenu
wymienionego w §1 wymagaj¹ uprzednio zg³oszenia
i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno  konserwatorskim Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków, w przypadku wyst¹pienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala siê wymóg
przeprowadzenia przez inwestora ratowniczych badañ
wykopaliskowych.
§7
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) ustala siê dla terenu okrelonego w §1
uchwa³y stawkê procentow¹ o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy w wysokoci 30%.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pakos³aw.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Danuta Rybacka
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1995
UCHWA£A Nr LV/525/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Chludowo, na terenie dzia³ki
o nr ewid. 264/5  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 1996 r. nr 13, poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 15, poz. 139 z pón. zm.), Rada
Gminy Suchy Las uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Chludowo, na terenie dzia³ki o nr ewid.
264/5, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, zwany dalej
planem.
§2
1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze dzia³ki wymienionej w §1.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu, opracowany w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objêtego planem,
przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych
i lokalnych.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny dzia³alnoci gospodarczej, oznaczone na rysunku planu symbolem AG,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oznaczone na rysunku planu symbolem
MG,
c) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami DW, KS,
d) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE,
e) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZI,
f) zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹,
g) zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi,
h) zasady kszta³towania sfery przestrzenno  wizualnej.
§4
Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹ obowi¹zkowymi ustaleniami planu:
a) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,

b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych sposobach zagospodarowania,
c) linie zabudowy,
d) klasyfikacja ulic.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest
o:
a) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
b) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Suchy Las o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
c) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
d) przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,
e) przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko  nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
okrelone w art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001 nr 62, poz.
627), które do czasu ukazania siê nowego rozporz¹dzenia
nale¿y rozumieæ odpowiednio jako inwestycje szczególnie
szkodliwe dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycje
mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska  zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 roku (Dz.U.
z 1998 r. nr 93, poz. 589).
f) Nieuci¹¿liwej dzia³alnoci us³ugowej  nale¿y przez to
rozumieæ tak¹ dzia³alnoæ us³ugow¹, której uci¹¿liwoci
mieci siê w granicach dzia³ki.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6
Dla terenu dzia³alnoci gospodarczej AG, ustala siê:
1. G³ówn¹ funkcj¹ terenu jest przemys³, rzemios³o us³ugowe
i produkcyjne, biura, bazy, sk³ady i magazyny, handel
hurtowy (w tym masowy i detaliczny), parkingi w tym dla
samochodów ciê¿arowych, gara¿e, stacje obs³ugi pojazdów oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej itp.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnego podzia³u terenu
w zale¿noci od potrzeb inwestorów, przy zachowaniu
minimalnej powierzchni dzia³ki w wysokoci 2000 m2.
3. Zabudowa musi byæ sytuowana zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu.
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4. Od strony terenów PKP budynki mog¹ byæ sytuowane nie
bli¿ej ni¿ 20,0 m od osi skrajnego toru, zgodnie z przepisami szczegó³owymi.
5. Maksymalna wysokoæ projektowanych budynków produkcyjno  warsztatowo  magazynowych  do 10 m
w kalenicy dachu.
6. Zalecane dachy pochy³e o k¹cie nachylenia po³aci do 20°.
Dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich w przypadkach wynikaj¹cych z technologii funkcji obiektu oraz dachy
o maksymalnym nachyleniu po³aci do 45°.
7. Nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy kubaturowej  40% powierzchni dzia³ki.
8. Ustala siê obowi¹zek zrealizowania pasa zieleni wysokiej
i krzewiastej, g³ównie zimozielonej, o szerokoci 6,0 m od
strony zachodniej w s¹siedztwie terenu MG i od strony
pó³nocnej.
9. Ustala siê koniecznoæ zabezpieczenia na dzia³kach odpowiedniej iloci miejsc parkingowych dla pracowników
oraz klientów.

a) zakaz odprowadzania nieczystoci p³ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia³ce,
b) zakaz stosowania noników energii cieplnej takich, jak:
wêgiel, koks oraz spalania odpadów,
c) zaleca siê urz¹dzenie zieleni ozdobnej, w tym nasadzeñ
drzew i krzewów, na czêci dzia³ki przyleg³ej do ulicy.
6. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
a) ustala siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane zgodnie
z rysunkiem planu,
b) dopuszcza siê mo¿liwoæ zmiany uk³adu granic i powierzchni dzia³ek, które na rysunku planu maj¹ charakter postulowany pod warunkiem, ¿e:
- szerokoæ dzia³ki od strony ulicy nie bêdzie mniejsza ni¿ 20 m,
- powierzchnia dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿
800 m2.
7. Wyposa¿enie nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
gromadzenia odpadów komunalnych, zlokalizowane przy
granicy nieruchomoci.

§7
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ MG ustala siê:
1. G³ówn¹ funkcj¹ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca z us³ugami, rzemios³em i drobna
wytwórczoci¹.
2. Dopuszcza siê dzia³alnoæ rzemielniczo  us³ugow¹
w odrêbnych budynkach.
3. Zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz
nastêpuj¹cych warunków:
a) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie mo¿e przekraczaæ 40% powierzchni dzia³ki,
b) dopuszczalna wysokoæ budynków mieszkalnych oraz
budynków rzemielniczo  us³ugowych  do 10,0 m
w kalenicy dachu,
c) poziom posadowienia posadzki parteru budynków 
maksimum 0,5 m od poziomu terenu,
d) dla obiektów rzemielniczo  us³ugowych zalecane
dachy pochy³e o k¹cie nachylenia po³aci do 20°. Dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich w przypadkach wynikaj¹cych z technologii funkcji obiektu oraz
dachy o maksymalnym nachyleniu po³aci do 45°,
e) dla budynków mieszkalnych ustala siê wy³¹cznie dachy pochy³e o nachyleniu po³aci od 25° do 45°.
4. Dzia³kê budowlan¹ nale¿y zagospodarowaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) obowi¹zuj¹c¹ funkcj¹ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca z us³ugami, rzemios³em i drobna wytwórczoci¹ oraz zwi¹zana z ni¹
infrastruktura i elementy tzw. ma³ej architektury,
b) budynki winny byæ sytuowane na dzia³ce w odleg³oci
od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nie mniejszej ni¿ okrelona na rynku planu nieprzekraczalna linia zabudowy
i nie wiêkszej ni¿ 5 m nieprzekraczalnej linii zabudowy,
c) ogrodzenie dzia³ki od strony ulicy dojazdowej DW 
a¿urowe o wysokoci 1,20 m.
5. Szczególne warunki zagospodarowania dzia³ki wynikaj¹ce
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego:

§8
Dla terenów komunikacji samochodowej ustala siê:
1. Obs³uga terenu nastêpowaæ bêdzie z ul. Dworcowej, poprzez drogê dojazdow¹ DW zakoñczon¹ placem nawrotu.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem KS ustala siê mo¿liwoæ realizacji miejsc parkingowych odkrytych lub
zadaszonych (np. wiaty) o maksymalnej dopuszczalnej
wysokoci 3,5 m z obowi¹zkiem urz¹dzenia pasa zieleni
izolacyjnej, g³ównie zimozielonej, o szerokoci 3,0 m wzd³u¿
granicy z dzia³k¹ s¹siedni¹ oraz pasa zieleni izolacyjnej ZI
o g³êbokoci 30,0 m pomiêdzy ul. Dworcow¹ a parkingiem
KS  zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowê
ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji.
4. Wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach powinny byæ wyposa¿one w system kanalizacji deszczowej, a w przypadku nawierzchni nieutwardzonej, czêciowo nieutwardzonej (a¿urowej) nale¿y
zabezpieczyæ rodowisko gruntowo  wodne przed infiltracj¹ zanieczyszczeñ.
§9
Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych EE ustala siê:
1 Lokalizacjê projektowanej stacji transformatorowej typu
konsumenckiego zgodnie z rysunkiem planu, zasilanej
linia kablow¹ SN  15kV  zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cza, które wyda Zak³ad Energetyczny.
2 Dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych typu
konsumenckiego na terenie dzia³alnoci gospodarczej AG
 w zale¿noci od zapotrzebowania energii elektrycznej
przez inwestorów.
3 Dla obiektów stacji transformatorowej nie obowi¹zuj¹
wyznaczone limity zabudowy.
§10
W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala siê:
1. Obowi¹zek wykonania pe³nego uzbrojenia obszaru
w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej:
a) zasilanie w wodê  z gminnej sieci wodoci¹gowej,
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b) odprowadzenie cieków bytowo  socjalnych  docelowo do gminnej sieci kanalizacyjnej; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych i wywóz do miejsc ich utylizacji,
c) odprowadzenie wód deszczowych  docelowo do sieci
kanalizacji deszczowej; tymczasowo wody opadowe
nale¿y zagospodarowaæ we w³asnym zakresie w taki
sposób by nie naruszaæ interesów osób trzecich,
d) sieæ energetyczna  podziemna, skablowana,
e) sieæ telefoniczna  podziemna, skablowana.
2. Ustala siê gromadzenie odpadów bytowych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie ka¿dej posesji i wywóz do
miejsc ich utylizacji.
3. Ustala siê obowi¹zek stosowania dla celów grzewczych
paliw gazowych i p³ynnych oraz promowanie nowych,
niekonwencjonalnych róde³ energii.
4. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
§11
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu
w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi:
1. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
lub innych, odpowiadaj¹cych im zgodnie z przepisami
obowi¹zuj¹cymi w momencie z³o¿enia wniosku o ustanie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Uci¹¿liwoæ wszelkiej dzia³alnoci i obiektów nie mo¿e
przekraczaæ granic w³asnych dzia³ki i naruszaæ interesu
osób trzecich.
§12
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu
w zakresie kszta³towania sfery przestrzenno  wizualnej:
1. Na wszystkich terenach, niezale¿nie od ich planowego
przeznaczenia ustala siê obowi¹zek dostosowania realizo-

wanych elementów zagospodarowania skal¹, jakoci¹
i charakterem do pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹cego i planowanego otoczenia.
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.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§13
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów o nowych
funkcjach ustala siê 25% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§14
Trac¹ moc ustalenia uchwa³y Nr XV/84/94 Rady Gminy Suchy
Las a dnia 9 grudnia 1994 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las  na obszarze objêtym niniejsza
uchwa³¹.
§15
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Suchy Las.
§16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka
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UCHWA£A Nr XXVI/190/2002 RADY GMINY BUDZYÑ
z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ w obrêbie wsi
Budzyñ rejon ulicy Lenej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3, art. 26,
art. 28 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. nr 15
poz. 139 z póniejszymi zmianami), Rada Gminy Budzyñ
uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ
w obrêbie wsi Budzyñ rejon ulicy Lenej, zwana dalej
zmian¹ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku
planu w skali 1:500 (dzia³ka nr ewid. 446/3), zwanym dalej
rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
1. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z uchwa³¹
nr XXII/155/2001 Rady Gminy Budzyñ §1 ust. 1 pkt d z dnia
29 sierpnia 2001 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ obrêb
wsi Budzyñ rejon ulicy Lenej oraz uchwa³a nr X/60/1999
Rady Gminy Budzyñ z dnia 9 listopada 1999 roku
w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ.
2. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych w granicach
niniejszego planu na cele nierolnicze dokonano w opracowanej zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ obrêb wsi Budzyñ
rejon ulicy Lenej, na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr GNP i III-60-120/17/2000 z dnia 27 grudnia
2000 r.
§3
Dla terenów o których mowa w §1 ust 2 ustala siê oznaczone
na rysunku:
1. Granice uchwalenia zmiany planu.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Usytuowanie kalenicy dachów.
§4
Na obszarze objêtym zmiana planu ustala siê:
1. Teren projektowanej zabudowy hotelowo  gastronomicznej przeznaczony do zagospodarowania, oznaczenie na
rysunku symbolem UH/UG.
2. Teren projektowanych urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
oznaczenie na rysunku symbolem EE.

§5
Na obszarze objêtym planem wszystkie dzia³ania przestrzenne musz¹ spe³niaæ warunki obowi¹zuj¹cych ustaw: o ochronie
przyrody, o opadach, o ochronie gruntów rolnych i lenych,
prawo wodne, prawo ochrony rodowiska, prawo geologiczne, orz ustaleñ niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu
w zakresie kszta³towania sfery przestrzenno  wizualnej:
1. Projektowana zabudowa ze wzglêdu na eksponowane
po³o¿enie powinna cechowaæ siê wysokimi walorami architektonicznymi i nawi¹zywaæ do krajobrazu i otoczenia.
2. Obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów
zagospodarowania skal¹, jakoci¹ i charakterem do
pe³nionych funkcji.
3. Kszta³towanie architektury zabudowy powinno zawieraæ
w okrelonym zakresie cechy wspólne dla budynku hotelowo  gastronomicznego i budynków us³ug towarzysz¹cych  dotyczy to formy dachu, jego pokrycia, detalu
architektonicznego, kolorystyki i tym podobnych elementów.
4. Zabrania siê sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urz¹dzeñ tymczasowych, które nie s¹ cile
zwi¹zane lub koliduj¹ z planowan¹ podstawow¹ funkcj¹
terenu.
5. Dla obszarów us³ugowych wprowadzenie tablic reklamowych i informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem
utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjnoci
z uk³adem komunikacyjnym oraz dostosowania
kolorystyk¹ i wielkoci¹ do miejsca gdzie mog¹ byæ
zlokalizowane.
6. Sposób zagospodarowania nieruchomoci nie mo¿e ograniczaæ i uniemo¿liwiaæ zgodnego z prawem dysponowania
s¹siednimi terenami.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem UH/UG.
1. G³ówn¹ funkcj¹ terenu jest zabudowa us³ugowa, przewiduje siê lokalizacjê hotelu z restauracj¹ i drobnym handlem.
2. Prawo do realizacji dwóch budynków scalonych w jeden
obiekt ³¹cznikiem komunikacyjnym (jak zasugerowano na
rysunku).
3. Dopuszcza siê realizacjê w obrêbie dzia³ki towarzysz¹cych
funkcji us³ugowych zwi¹zanych z podstawow¹ funkcj¹ objêtego zmian¹ planu obszaru, wraz z trwa³ymi elementami
i urz¹dzeniami z zakresu sportu, rekreacji, odnowy biologicznej itp.
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4. Usytuowanie elementów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych mo¿e
nast¹piæ na podstawie projektu zagospodarowania terenów wed³ug przepisów szczególnych i norm technicznych.
5. W ramach funkcji us³ugowej dopuszcza siê maksymalnie
realizacjê dwóch mieszkañ dla: w³aciciela, zarz¹dcy, dzier¿awcy oraz dla pracowników.
6. Liczba miejsc hotelowych wg projektu architektonicznego
jednak nie wiêcej ni¿ 50.
7. Forma budynków powinna byæ kszta³towana przy zastosowaniu nastêpuj¹cych zasad:
1) dachy pochy³e wielospadowe o nachyleniu po³aci 20°
- 45° o uk³adzie okrelonym na rysunku, kryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub innym ognioodpornym materia³em o wysokich walorach architektonicznych.
Dopuszcza siê typ dachu niestandardowego wielospadowego o nachyleniu po³aci 3° - 75°,
2) liczba kondygnacji maksymalnie dwie plus poddasze
u¿ytkowe.
8. Z uwagi na warunki gruntowe budynki nale¿y zrealizowaæ
jako niepodpiwniczone.
9. W granicach dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów w iloci niezbêdnej dla obs³ugi klientów
i pracowników.
10. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 35% ogólnej
powierzchni dzia³ki.
11. Minimaln¹ powierzchniê zieleni okrela siê na 30% ogólnej powierzchni dzia³ki.
12. Wokó³ ca³ego terenu wprowadza siê zieleñ izolacyjno 
os³onow¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysokoci i doboru gatunków ze znacz¹cym udzia³em rolin zimozielonych.
Dodatkowo zaleca siê wprowadzenie drzew i krzewów na
teren dzia³ki i nadaje jej charakteru parkowego.
13. Wyznaczyæ drogi po¿arowe przy zachowaniu warunków
okrelonych w przepisach szczególnych o ochronie przeciwpo¿arowej budynków zaliczonych do kategorii zagro¿enia ludzi.
14. Dopuszcza siê lokalizowanie wy³¹cznie a¿urowych
ogrodzeñ pod warunkiem nie przekraczania linii rozgraniczaj¹cych, granic nieruchomoci oraz przy zachowaniu
warunków okrelonych w przepisach szczególnych
i odrêbnych.
15. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z ulicy Lenej
(droga gminna KG), z zachowaniem warunków widocznoci przewidzianych w przepisach szczególnych
i odrêbnych.
§8
Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych EE ustala
siê prawo do budowy sieci transformatorowej o wysokoci
jednej kondygnacji z dachem stromym dwu- lub
czterospadowym.
§9
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej terenu objêtego zmian¹ planu:
1. Sieæ wodoci¹gowa. Zasilanie projektowanych obiektów
w wodê przewiduje siê z istniej¹cego wiejskiego w ulicy
Lenej poprzez sieæ wodoci¹gow¹, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku. Zaopatrzenie w wodê dla celów przeciwpo¿arowych z naziemnych hydrantów ulicznych, rozmieszczo-
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nych zgodnie z Polsk¹ Norm¹ przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego.
Sieæ kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cej kanalizacji wiejskiej w ulicy Lenej
poprzez sieæ kanalizacyjn¹, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku.
Odprowadzenie wód opadowych. Odprowadzenie wód
deszczowych z po³aci dachów  docelowo do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Lenej, tymczasowo cieki deszczowe nale¿y zagospodarowywaæ we w³asnym zakresie
nie naruszaj¹c interesów osób trzecich. Wody opadowe
z dróg i powierzchni utwardzonych, po których poruszaj¹
siê samochody musz¹ byæ bezwzglêdnie podczyszczane,
zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹. Zasilanie projektowanych obiektów sieci¹ kablow¹ z projektowanej sieci transformatorowej oznaczonej na rysunku symbolem EE.
Dostarczenie energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie
na podstawie warunków technicznych uzyskanych w Energetyce Poznañskiej S.A. Zak³ad Dystrybucji Energii
w Chodzie¿y po zawarciu umowy przy³¹czeniowej.
Zaopatrzenie w gaz. Prawo do budowy sieci gazowej
rozdzielczej i przy³¹czy, stosowanie gazu ziemnego do
celów grzewczych i bytowych.
Usuwanie odpadów. Sta³e odpady komunalne i komunalno  podobne gromadzone bêd¹ na terenie posesji,
w szczelnych pojemnikach, a nastêpnie wywo¿one na
wysypisko  zgodnie z gospodark¹ odpadami komunalnymi w gminie. Odpady klasyfikowane jako niebezpieczne
i inne ni¿ niebezpieczne usuwane przez specjalistyczn¹
firmê do miejsc utylizacji z zachowaniem obowi¹zuj¹cych
przepisów o ochronie rodowiska.
Telekomunikacja. Realizacja przy³¹czy z istniej¹cej sieci
telekomunikacyjnej.
Zakaz lokalizacji myjni samochodowych oraz rampy do
obs³ugi pojazdów.
Ewentualne kolizje z istniej¹cymi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi (dla zachowania odleg³oci bezpiecznych), podlegaæ bêd¹ szczegó³owym uzgodnieniom
z w³acicielami odpowiednich sieci zgodnie z przepisami
szczególnymi.

§10
1. Na obszarze objêtym zmiana planu ustala siê zakaz lokalizacji inwestycji zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ
maj¹cych znacz¹cy wp³yw na rodowisko w rozumieniu
przepisów Prawa ochrony rodowiska.
2. Zakazuje siê przeprowadzania robót ziemnych powoduj¹cych naruszanie stosunków gruntowo wodnych i rzeby
terenu za wyj¹tkiem robót zwi¹zanych z posadowieniem
budynków i doprowadzeniem uzbrojenia, a tak¿e budow¹
urz¹dzeñ sportowych i elementów ma³ej architektury.
3. Wszelkie place, miejsca postojowe i dojazdy o utwardzonych nawierzchniach powinny byæ wyposa¿one w system
kanalizacji deszczowej. W przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub czêciowo utwardzonej (a¿urowej) nale¿y zabezpieczyæ rodowisko gruntowo wodne przed infiltracj¹
zanieczyszczeñ.
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§11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami) ustala siê
stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty na rzecz gminy Budzyñ w wysokoci
30%.

Poz. 1996, 1997

scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Budzyñ w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§12
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Budzyñ.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Lech Pszczo³a

§13
Trac¹ moc ustalenia uchwa³y nr XIX/136/2001 Rady Gminy
Budzyñ z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie zmiany miej-

1997
UCHWA£A Nr LXXXIV/971/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Sypniewo  Baraki A w Poznaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity
tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z póniejszymi
zmianami) Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sypniewo  Baraki A w Poznaniu,
zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 4/1 obrêb Piotrowo ark. 03.
3. Granice obszaru obowi¹zywania planu okrela rysunek
planu, zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru Sypniewo  Baraki A, opracowany w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Celem planu jest zachowanie funkcji mieszkaniowej przy
uwzglêdnieniu inwestycji komunikacyjnych przewidywanych
na tym obszarze.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. Tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu symbolem Mj6.
2. Tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem kZ.

§4
Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1. Symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych zasadach zagospodarowania.
3. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Klasyfikacja ulic.
§5
Dla terenów budownictwa mieszkaniowego Mj6 ustala siê:
1. Prawo budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych
wolnostoj¹cych, zgodnie obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy,
mieszcz¹cych siê w gabarytach zabudowy okrelonych
w §6 pkt 2 oraz budynków pomocniczych wraz
z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi: dojciami, dojazdami
obiektami ma³ej architektury, ogrodami przydomowymi
i ogrodzeniami.
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 musz¹ byæ realizowane
w nawi¹zaniu do okrelonego planem uk³adu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury w³asnoci gruntów, z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad gospodarowania przestrzeni¹:
a) na jednej dzia³ce mo¿liwe jest usytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego, je¿eli pozwalaj¹ na to wymiary tej dzia³ki,
b) zabudowa musi byæ sytuowana w nastêpuj¹cy sposób:
- domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi
liniami zabudowy,
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budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych linii zabudowy.
c) w budynkach mieszkalnych, spe³niaj¹cych sw¹ funkcjê
podstawow¹, mog¹ znajdowaæ siê równie¿ pomieszczenia pomocnicze np. gospodarcze, gara¿owe dla
samochodów osobowych, ma³e lokale us³ugowe
i handlu detalicznego, nieuci¹¿liwe dla otoczenia, zwi¹zane bezporednio z obs³ug¹ mieszkañców, z zakazem
jakiejkolwiek produkcji,
d) pomieszczenia pomocnicze w budynkach mieszkalnych nale¿y lokalizowaæ od strony ulicy i nie mog¹ byæ
one wiêksze ni¿ 1/3 ogólnej powierzchni budynku,
e) budynki pomocnicze mog¹ pe³niæ funkcje gara¿y, pawilonów ogrodowych, altan,
f) zakazuje siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów generuj¹cych ruch samochodowy, dostawczo  odbiorczy,
zanieczyszczanie powietrza, ha³as, itp. uci¹¿liwoci dla
mieszkañców s¹siednich dzia³ek,
g) minimalna wielkoæ nowo tworzonych dzia³ek w zabudowie wolnostoj¹cej - 800 m2, zalecane - 950 m2,
h) dopuszczalny maksymalny procent zabudowy dzia³ki
(suma powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego
9i pomocniczego): - 25%, jednak nie wiêcej ni¿ 2002,
i) udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki  minimum
60%,
j) maksymalna powierzchnia budynku pomocniczego 
40 m2,
k) dla terenów zabudowy mieszkaniowej Mj6 ustala siê
zabudowê parterow¹ z u¿ytkowym poddaszem pod
dachem stromym, dwuspadowym, o k¹cie nachylenia
40-50° w uk³adzie kalenicowym,
l) parkowanie samochodów nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki.
3. Ze wzglêdu na uci¹¿liwoæ lotniska Krzesiny, wynikaj¹c¹
z Kompleksowej ceny oddzia³ywania na rodowisko lotniska Krzesiny (wykonanej przez PP-W Pure  Air
Wroc³aw 1999) nowo realizowana zabudowa wymaga
zapewnienia izolacji akustycznej przegród w budynkach, z
uwzglêdnieniem norm z dziedziny akustyki budowlanej.
§6
Dla terenów komunikacji ustala siê:
Wyznacza siê pas terenu przeznaczonego pod infrastrukturê
transportow¹, oznaczony symbolem kZ  ulica zbiorcza, publiczna  ul. Sypniewo  poszerzenie istniej¹cej ulicy do
szerokoci 17,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, z koniecznoci¹ realizacji dwukierunkowej cie¿ki rowerowej oraz nowych nasadzeñ drzew po stronie pó³nocnej ulicy.
§7
W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala siê:
1. Wodoci¹g  zaopatrzenie w wodê nast¹pi z wodoci¹gu
miejskiego, w tym celu nale¿y pobudowaæ sieæ wodoci¹gow¹ na terenie ca³ego osiedla oraz oko³o 2,0 km sieci
wodoci¹gowej o rednicy ∅150 w ul. G³uszyna
i ul. Sypniewo, od projektowanego osiedla do skrzy¿owania ul. G³uszyna z ul. Daszewick¹, gdzie obecnie koñczy siê
miejski wodoci¹g o rednicy ∅250.
2. Kanalizacja sanitarna  odprowadzenie cieków sanitarnych nast¹pi przez budowê sieci kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej i pompowej) oraz dwóch przepompowni

cieków zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu.
Z przepompowni cieki bêd¹ t³oczone do istniej¹cej oczyszczalni cieków Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, pod
warunkiem wczeniejszej jej rozbudowy i wykonania kolektora sanitarnego t³ocznego.
3. Kanalizacja deszczowa  odprowadzenie cieków deszczowych nast¹pi przez wybudowanie kanalizacji deszczowej
doprowadzonej do osadnika wód deszczowych, zlokalizowanego na terenie projektowanej przepompowni cieków
sanitarnych przy ul. Sypniewo, sk¹d oczyszczone cieki
deszczowe pop³yn¹ do istniej¹cego cieku, a dalej do
rzeczki G³uszynka.
§8
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu
w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi.
1. W zakresie ochrony przyrody utrzymuje siê obszar szczególnej ochrony zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego
G³uszyna i ustala siê zagospodarowanie wspomagaj¹ce
jego funkcje rodowiskotwórcze:
- zwiêkszony do 60% udzia³ zieleni w zagospodarowaniu
dzia³ki,
- wykluczenie lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ mog¹cych
powodowaæ obni¿enie poziomu zwierciad³a wód podziemnych doliny Kopli,
- zachowanie, z obowi¹zkiem podkrelenia zieleni¹, charakterystycznych elementów rzeby terenu.
2. Ustala siê obowi¹zek wykonania pe³nego uzbrojenia
terenów w sieæ infrastruktury technicznej w powi¹zaniu
z systemem miejskim, w szczególnoci w wodoci¹g
i kanalizacjê sanitarn¹, wyprzedzaj¹co w stosunku
do realizacji jakiejkolwiek zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej.
3. Na terenie objêtym planem zakazuje siê (zgodnie z obwi¹zuj¹cymi przepisami) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
4. Ustala siê ochronê i rewitalizacjê drzewostanów przyulicznych i innych, z wprowadzeniem nowych nasadzeñ zieleni
drzewiastej i krzewiastej.
5. Ustala siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych, p³ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego, wraz z promowaniem nowych niekonwencjonalnych róde³ energii.
6. Dla zagwarantowania w³aciwych standardów akustycznych ustala siê, ¿e dopuszczalne poziomy ha³asu na terenie objêtym planem winny byæ zgodne z przepisami
obowi¹zuj¹cymi z w tym zakresie.

Uchwalenie planu
nieruchomoci.

nie

§9
wywo³uje

wzrostu

wartoci

§10
Na obszarze okrelonym w §1 traci moc Miejscowy Plan
Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania,
przyjêty uchwa³¹ Nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia
6 grudnia 1994 roku og³oszony w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Poznañskiego nr 22 poz. 246 z 1994 roku
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§11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Poznania.

Poz. 1997

§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Dariusz Lipiñski
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UCHWA£A NR XLV/424/2002 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Malewie  zmiany
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyñ
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
i w zwi¹zku z uchwa³ami nr XXVII/219/2000 i XXX/260/2000
Rady Miejskiej w Gostyniu, Rada Miejska w Gostyniu uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Malewa,
zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Gostyñ

ROZDZIA£ I  Ustalenia ogólne
§1
Obszar i przedmiot opracowania
1. Obszar opracowania:
Plan obejmuje obszar gruntów rolnych w miejscowoci
Malewo, w obrêbie dzia³ek o numerach ewidencyjnych
191/4, 191/6, 191/7, w granicach oznaczonych na za³¹czniku graficznym, dla którego w obowi¹zuj¹cym dotychczas
Planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy
Gostyñ, przyjêto funkcjê zwi¹zan¹ z gospodark¹ roln¹.
2. Przedmiot opracowania
1) Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny u¿ytków rolnych,
które przeznacza siê pod zorganizowan¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ o charakterze przemys³owym i sk³adowo
 magazynowym i i oznacza na rysunku planu symbolem PP.
2) Na terenach oznaczonych symbolem PP o których
mowa w ust. 1 ustala siê:
a) jako przeznaczenie podstawowe  zorganizowana
dzia³alnoæ gospodarcza o charakterze przemys³owym i sk³adowo  magazynowym traktowana
jako kontynuacja funkcji realizowanej na terenie
przyleg³ym,
b) jako przeznaczenie dopuszczalne  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, tereny parkingowe  zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹.
3. Na terenach objêtych granicami opracowania a nie przeznaczonych pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ utrzymuje siê
dotychczasow¹ funkcjê terenu, tj. u¿ytkowanie rolnicze lub
dopuszcza siê u¿ytkowanie lene. Tereny nie przeznaczone pod dzia³alnoæ inwestycyjn¹ oznacza siê na rysunku
symbolem R.
§2
Rysunek planu
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie przeznaczenia b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2) Oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy
§3
Wyjanienie pojêæ
1. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa o:
1) Przepisach szczególnych lub odrêbnych  nale¿y
przez to rozumieæ przepisy ustawy wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych.
2) Rysunku Planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
3) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi, a w przypadku podzia³u terenu  na poszczególnych dzia³kach.
4) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹, wzbogacaj¹ i wspomagaj¹ realizacjê
funkcji podstawowej.
5) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania budynku o przeznaczeniu podstawowym w linii okrelonej na rysunku
planu lub wiêkszej (mierz¹c od linii zewnêtrznych
terenu).
6) Liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach gospodarowania, przy czym rozumie siê jako linie rozgraniczaj¹ce cile okrelone
(oznaczone na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹) te przebiegaj¹ce po wyznaczonych geodezyjnie granicach dzia³ek,
a jako linie rozgraniczaj¹ce orientacyjnie (oznaczone
na rysunku planu lini¹ przerywan¹) te przebiegaj¹ce
zgodnie z zasadami okrelonymi w tekcie planu.
7) Uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany mog¹ce wp³ywaæ negatywnie na rodowisko, a tak¿e utrudniaj¹ce ¿yciu ludzi
zamieszkuj¹cych w s¹siedztwie, albo dokuczliwe dla
otaczaj¹cego rodowiska przyrodniczego, a zw³aszcza
ha³as, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, gleby,
wody oraz zanieczyszczenie odpadami.

ROZDZIA£ II  Ustalenia szczegó³owe
§4
Podstawowe elementy zagospodarowania na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolem PP
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1. Wprowadza siê ograniczenie rodzaju produkcji i magazynowania do zakresu zwi¹zanego z istniej¹cym w s¹ s¹siedztwie obiektem produkcyjnym lub do dzia³alnoci gospodarczej o zmniejszonej (w stosunku do istniej¹cego
zak³adu) uci¹¿liwoci i zagro¿eniu dla funkcjonowania
rodowiska.
2. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowywania
terenu:
1) Wprowadza siê ustalenie, ¿e minimum 15% powierzchni terenu lub  po ewidentnym podziale  poszczególnych dzia³ek, zagospodarowane zostanie pod zieleñ.
2) Realizacja nowych obiektów kubaturowych mo¿liwa
jest w obrêbie nieprzekraczalnych linii zabudowy, które
okrela siê w odleg³oci minimalnej:
a) 8 m od krawêdzi jezdni drogi,
b) 4 m od pozosta³ych granic zewnêtrznych terenu.
3) Lokalizacja miejsc postojowych dla samochodów
w miarê potrzeb.
3. Obowi¹zuje zasada, ¿e uci¹¿liwoci wykonywanej dzia³alnoci gospodarczej musz¹ byæ ograniczone do granic
terenu do którego jednostka organizacyjna ma tytu³
prawny.

1.

2.

3.

4.

Poz. 1998
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§5
Warunki dotycz¹ce ochrony rodowiska
Ustala siê, ¿e obszar gruntów przeznaczonych pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ okrelon¹ w §1 ust. 2 pkt 1 mo¿e
obejmowaæ wy³¹cznie powierzchnie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego. Dzia³alnoæ inwestycyjn¹ nale¿y
poprzedziæ wyznaczeniem granicy tych gruntów w terenie,
zgodnie z klasyfikacj¹ gruntów i mapami glebowo 
rolniczymi.
Uci¹¿liwoci wywo³ane dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nie
mog¹ przekroczyæ poziomu okrelonego przepisami
szczególnymi.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony gruntów i wód gruntowych:
1) Nie dopuszcza siê sk³adowania na powietrzu, ani na
nieizolowanym od powierzchni gruncie, produktów
i materia³ów mog¹cych przenikaæ do wód gruntowych
lub w g³¹b gruntu.
2) Obowi¹zuje podczyszczanie, odt³uszczanie, neutralizowanie cieków pop³ucznych i technologicznych  wytwarzanych w procesie produkcyjnym lub w czasie
sk³adowania  przed odprowadzeniem tych cieków do
systemu oczyszczania (oczyszczalni cieków), z dopuszczeniem gromadzenia ich w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych, zgodne z warunkami okrelonymi przez s³u¿by ochrony rodowiska.
3) Wprowadza siê obowi¹zek uzyskania pozytywnej opinii w³aciwego terenowego inspektora sanitarnego,
je¿eli iloæ nieczystoci ciek³ych odprowadzanych do
zbiornika przekroczy 3 m3 na dobê.
Obowi¹zuje zasada, ¿e wszelkie przedsiêwziêcia dotycz¹ce
ochrony rodowiska s¹ spójne z programem ochrony
rodowiska Gminy Gostyñ (obowi¹zek opracowania takiego programu spoczywa na Radzie Miejskiej na podstawie
art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska). Do czasu opracowania Programu obowi¹zuj¹ zasady:

1) W gospodarce ciekowej: przy braku kanalizacji cieki
s¹ odprowadzane do szczelnych zbiorników, b¹d do
indywidualnych oczyszczalni, po uzyskaniu, wymaganych prawem, decyzji administracyjnych.
2) W gospodarce odpadami: obowi¹zuje uchwa³a Rady
Gminy okrelaj¹ca szczegó³owe zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie gminy (Obowi¹zek
podjêcia takiej uchwa³y i jej zakres okrela art. 4
ustawy o utrzymania czystoci i porz¹dku w gminach).
3) W ochronie przyrody: obowi¹zuje zachowanie istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ oraz zapewnienie dro¿noci istniej¹cych w s¹siedztwie cieków.
5. Ustala siê, ¿e wytwarzanie energii dla celów zwi¹zanych
z procesami technologicznymi i dla celów grzewczych
pomieszczeñ produkcyjnych lub us³ugowych jest mo¿liwe
wy³¹cznie na bazie ekologicznych róde³ zasilania.
6. Sk³adowanie materia³ów, surowców i odpadów
poprodukcyjnych poza budynkami w miejsce specjalnie
wyznaczonych z zastrze¿eniem ustaleñ zawartych w pkt 3
ppkt 1), 2).
§6
Zasady uzbrojenia in¿ynieryjnego terenu
1. Wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê poprzez ujêcie w³asne lub
z systemu wodoci¹gowego gminy.
2) Sk³adowanie odpadów tylko w miejscach do tego
wyznaczonych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, z zapewnieniem wywozu na komunalne wysypisko mieci (odpady socjalno  bytowe) i zak³adów
utylizacji (odpady technologiczne),
3) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, zgodnie z warunkami przy³¹cza podanymi przez Zak³ad Energetyczny.
4) Zaopatrzenie w gaz, zgodnie z warunkami okrelonymi
przez dysponenta sieci gazowej.
5) Odprowadzenie wód opadowych poprzez odstojniki
z wykorzystaniem istniej¹cego kolektora deszczowego;
dopuszcza siê przebudowê, zmianê przebiegu istniej¹cej kanalizacji deszczowej w przypadku zabudowy
terenu.
6) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego.
2. Powi¹zanie komunikacyjne ca³ego obszaru objêtego opracowaniem z drog¹ publiczn¹ w jednym punkcie.
§7
Warunki dotycz¹ce ochrony archeologicznej
Na ka¿dym etapie realizacji inwestycji obowi¹zuje uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunków
i zasad prowadzenia prac, w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony konserwatorskiej
w obszarach zabytkowych i strefach archeologicznych i ewentualnych prac ratowniczych.

ROZDZIA£ III  Ustalenia koñcowe
§8
Uchyla siê ustalenia dotychczas obowi¹zuj¹cego Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyñ
w czêci objêtej niniejsz¹ uchwa³¹.
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§9
Ustala siê zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym jednorazow¹ op³atê od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§10
Ustalenia planu miejscowego s¹ przepisem gminnym i stanowi¹ podstawê ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objêtego planem.

§11
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miejskiemu w Gostyniu.
§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Piotr Radojewski

1999
UCHWA£A Nr XLV/425/2002 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gostyniu przy ulicy Poznañskiej  obrêb DUSINA
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz, 139 z póniejszymi zmianami),
uchwala siê co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gostyniu przy ulicy Poznañskiej  obrêb Dusina zwany
dalej Planem miejscowym, którego ustalenia stanowi¹ treæ
niniejszej uchwa³y.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ Planu miejscowego jest Rysunek
Planu miejscowego w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y.
2. Obowi¹zuje granica obszaru objêtego Planem miejscowym oznaczona na Rysunku planu miejscowego.
3. W granicy obszaru objêtego Planem miejscowym Rysunek planu miejscowego obowi¹zuje w zakresie okrelonym przepisami w rozdzia³ach 2, 3, 4 i 5.
§3
Przedmiotem Planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia
terenów pod us³ugi, komunikacjê, u¿ytki rolne, a tak¿e ustanowienie zasad ich zagospodarowania.

ROZDZIA£ II
Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego
Planem miejscowym
§4
1. Na obszarze objêtym Planem miejscowym, w miejscu
oznaczonym na Rysunku planu miejscowego, wyznacza
siê pas uzbrojenia technicznego.
2. W pasie uzbrojenia technicznego nale¿y lokalizowaæ sieci
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w szczególnoci:
sieci wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej
lub cinieniowej) i deszczowej, sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, s³u¿¹ce tak¿e terenom
usytuowanym poza granic¹ obszaru objêtego Planem
miejscowym.
§5
Sieæ wodoci¹gow¹, o której mowa w §4 ust. 2, nale¿y pod³¹czyæ do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Poznañskiej (na
po³udnie od obszaru objêtego Planem miejscowym). Nale¿y
d¹¿yæ do piercieniowego uk³adu sieci.
§6
1. Sieci sanitarne kanalizacji grawitacyjnej lub cinieniowej,
o których mowa w §4 ust. 2 stanowi¹ elementy
odpowiednio systemu grawitacyjno  pompowego lub
cinieniowego.
2. Przez system grawitacyjno  pompowy rozumieæ nale¿y
grawitacyjn¹ sieæ kanalizacji sanitarnej oraz przepompownie cieków P-3 (zlokalizowan¹ na terenie ozn. 2 NO/EE),
a tak¿e inne przepompownie cieków zlokalizowane poza
obszarem objêtym Planem miejscowym (w tym przepom-
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pownie P-2 i P-3A wg Programu gospodarki wodno 
ciekowej m. Gostynia).
3. Przez system cinieniowy rozumieæ nale¿y jedn¹ lub kilka
indywidualnych przepompowni cieków zlokalizowanych
na terenie 1U (a tak¿e na innych terenach zurbanizowanych zlokalizowanych poza obszarem objêtym Planem
miejscowym) oraz sieæ sanitarnej kanalizacji cinieniowej.
4. Systemy grawitacyjno  pompowy lub cinieniowy nale¿y
pod³¹czyæ do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej usytuowanej w ul. Poznañskiej (na po³udnie od obszaru objêtym
Planem miejscowym) i dalej do komunalnej oczyszczalni
cieków miasta Gostynia. Wyboru systemu nale¿y dokonaæ na etapie realizacji Planu miejscowego.
§7
1. cieki deszczowe nale¿y odprowadziæ do rowu odwadniaj¹cego (Dz. Nr 139) lub rzeki Kani (z pominiêciem rowu)
poprzez planowan¹ sieæ kanalizacji deszczowej. Wyboru
wariantu nale¿y dokonaæ na etapie realizacji Planu
miejscowego.
2. Zrzut cieków deszczowych do odbiornika powinien odbywaæ siê przez urz¹dzenie podczyszczaj¹ce (np. osadnik
cieków deszczowych). Zrzut cieków do rzeki Kani wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
§8
1. Planowane sieci gazowe, elektroenergetyczne (zasilaj¹ce)
i telekomunikacyjne nale¿y lokalizowaæ w sposób okrelony w §4. Sieci nale¿y pod³¹czyæ do istniej¹cych systemów:
gazowniczego, elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, usytuowanych poza obszarem Planu miejscowego.
2. Dystrybutor gazu, mo¿e uzale¿niæ zgodê na pod³¹czenie
odbiorcy do istniej¹cego systemu gazowniczego od analizy efektywnoci ekonomicznej inwestycji gazowej.
3. Istniej¹ce doziemne kable telekomunikacyjne (metaliczny
i wiat³owodowy), usytuowane w pasie uzbrojenia technicznego, mog¹ podlegaæ przebudowie lub demonta¿owi.
§9
W przypadkach, kiedy ze wzglêdów technicznych sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie bêd¹ mog³y byæ zlokalizowane w pasie uzbrojenia technicznego, o którym mowa
w §4 ust. 1 dopuszcza siê ich usytuowanie na terenie objêtym
Planem miejscowym poza pasem uzbrojenia technicznego,
pod warunkiem, ¿e bêd¹ one prowadzone w sposób nie
utrudniaj¹cy prawid³owego zagospodarowania terenu.
§10
1. Obszar objêty Planem miejscowym po³o¿ony jest w strefie
W ochrony archeologicznej. Dzia³alnoæ inwestycyjna
wymaga nadzoru archeologicznego. Pozwolenie na budowê mo¿e byæ wydane po wyra¿eniu opinii przez w³aciwego konserwatora zabytków.
2. Obszar objêty planem miejscowym po³o¿ony jest w strefie
ochrony widokowej (ekspozycji) na zespó³ klasztorny na
wiêtej Górze. Strefê uznaje siê za obszar objêty ochron¹
konserwatorsk¹ w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji budowlanej
wymaga uzgodnienia z w³aciwym konserwatorem zabytków.

ROZDZIA£ III
Ustalenia dotycz¹ce terenów o ró¿nym
przeznaczeniu wyodrêbnionych liniami
rozgraniczaj¹cymi
1. Teren oznaczony na Rysunku planu miejscowego symbolem 1U przeznacza siê pod us³ugi. Przez pojêcie us³ugi
rozumieæ nale¿y pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
w zakresie:
1) Handlu detalicznego paliwami do pojazdów
samochodowych.
2) Us³ug hotelowych i gastronomicznych.
2. Sta³¹ stacjê paliw nale¿y lokalizowaæ w po³udniowej czêci
terenu, a obiekt (obiekty) hotelowy, gastronomiczny
w czêci pó³nocnej.
3. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce zabudowy
i zagospodarowywania terenu przeznaczonego pod lokalizacjê sta³ej stacji paliw:
1) Przewidywaæ budynki niskie, jednokondygnacyjne
o wysokoci nie wiêcej ni¿ 6 m.
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na Rysunku planu miejscowego.
3) W przypadku budynku z dachem stromym, przewidywaæ dach dwu lub wielospadowy, symetryczny, kryty
dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym
w kolorze czerwonym.
4) Elewacjê budynku od strony nieprzekraczalnej linii
zabudowy urozmaiciæ detalami architektonicznymi;
projekt budowlany powinien zawieraæ kolorystykê elewacji, ³¹cznie z okreleniem wykoñczeniowych materia³ów budowlanych.
5) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych
towarzysz¹cych stacji, w szczególnoci: myjni samochodowej, stanowisk obs³ugowo  diagnostycznych,
miejsca na magazynowanie i rozlewanie gazów
skroplonych.
6) £¹czna pojemnoæ zbiorników podziemnych do magazynowania produktów naftowych nie powinna przekraczaæ 200 m3.
7) Nie przewidywaæ ogrodzenia stacji.
4. Nale¿y zastosowaæ rozwi¹zania techniczne i technologiczne zbiorników zapewniaj¹ce maksymaln¹ eliminacjê
zagro¿eñ rodowiska. Ka¿dy zbiornik powinien byæ wyposa¿ony w odpowiednie urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce kontrolê
stanu jego szczelnoci.
5. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce zabudowy
i zagospodarowania terenu przeznaczonego na lokalizacjê
obiektu (obiektów) hotelowego i gastronomicznego:
1) Przewidywaæ budynki niskie, jedno lub dwukondygnacyjne o wysokoci nie wiêcej ni¿ 9 m.
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na Rysunku planu miejscowego.
3) W przypadku budynku z dachem stromym, przewidywaæ dach dwu lub wielospadowy, symetryczny, kryty
dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym
w kolorze czerwonym.
4) Elewacjê budynku od strony nieprzekraczalnej linii
zabudowy urozmaiciæ detalami architektonicznymi;
projekt budowlany powinien zawieraæ kolorystykê ele-
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wacji, ³¹cznie z okreleniem wykoñczeniowych materia³ów budowlanych.
6. Nale¿y zapewniæ wymagan¹ liczba stanowisk postojowych dla sta³ych i czasowych u¿ytkowników terenu, odrêbnie dla stacji paliw i odrêbnie dla obiektu hotelowego
i gastronomicznego. Liczbê stanowisk ustalaæ z uwzglêdnieniem w szczególnoci redniego dobowego ruchu
w roku na drodze wojewódzkiej nr 434 (ul. Poznañska).
7. Nale¿y przewidzieæ dwa bezporednie po³¹czenia terenu
1U z ul. Poznañsk¹, w miejscach oznaczonych na Rysunku
planu miejscowego jako rejon wjazdu  wyjazdu. Ustala
siê, ¿e wjazd i wyjazd umo¿liwiaæ bêdzie ruch pojazdów
w obu kierunkach (do centrum m. Gostynia i w kierunku
Kunowa). Po³¹czenia powinny odbywaæ siê na warunkach
okrelonych przez zarz¹dcê drogi, tj. Wielkopolski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Us³ugi zalicza siê do
MOP tj. do obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi uczestników
ruchu, w rozumieniu przepisów dzia³u IV, Rozdzia³u 3
rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
8. Teren 1U w ca³oci lub lokalnie nale¿y podwy¿szyæ poprzez nasypy.
9. Do budynków i innych obiektów budowlanych nale¿y
zapewniæ drogi po¿arowe (o odpowiedniej nawierzchni),
o ile wynikaæ to bêdzie z przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej.
10. Teren po³o¿ony jest w strefie W ochrony archeologicznej. Obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §10 ust. 1.
11. Teren po³o¿ony jest w strefie ochrony widokowej (ekspozycji) na zespó³ klasztorny na wiêtej Górze. Obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w §10 ust. 2.
12. Istniej¹ce drzewa, wkrelone na Rysunku planu miejscowego, nale¿y chroniæ przed wycink¹, o ile ich wartoæ
biologiczna kwalifikuje je do pozostawienia; dopuszcza siê
wycinkê drzew, je¿eli ich lokalizacja kolidowaæ bêdzie
z uk³adem komunikacyjnym w rejonie wjazdu  wyjazdu.
Maksymalnie wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹.
13. Zagospodarowanie terenu ozn. 1U powinno umo¿liwiaæ
prowadzenie dzia³añ ratowniczych (technicznych, chemicznych, ekologicznych i medycznych) zgodnie z przepisami
o ochronie przeciwpo¿arowej.
14. Przez teren, w miejscu oznaczonym Rysunku planu miejscowego, przebiega pas uzbrojenia technicznego. Obowi¹zuj¹ warunki okrelone w §4 ust. 2.
15. Teren ozn. 1U nale¿y wyposa¿yæ w niezbêdne przy³¹cza
i urz¹dzenia instalacji, w szczególnoci: wodoci¹gowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne, a tak¿e gazu ziemnego, w przypadku
wykorzystania jego dla celów grzewczych lub socjalnych
oraz w instalacjê technologiczn¹ stacji paliw.
16. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce zaopatrzenia
w wodê:
1) Przy³¹cze wodoci¹gowe dla celów socjalno  bytowych, zabezpieczenia przeciwpo¿arowego i ewentualnie technologicznych nale¿y pod³¹czyæ do planowanej
sieci wodoci¹gowej, o której mowa w §5.
2) Do czasu budowy planowanej sieci wodoci¹gowej,
dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z przy³¹cza wodo-

Poz. 1999

ci¹gowego pod³¹czonego do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej usytuowanej w ul. Poznañskiej.
3) Woda do celów przeciwpo¿arowych powinna byæ dostêpna w iloci zapewniaj¹cej jej wymagane zapotrzebowanie dla celów przeciwpo¿arowych z urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do jej dostarczania do celów sanitarnych
i technologicznych; w przypadku braku warunków technicznych dopuszcza siê inne równorzêdne rozwi¹zanie.
17. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce cieków sanitarnych i technologicznych:
1) Przy³¹cze kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ do
jednego z planowanych systemów (grawitacyjno 
pompowego lub cinieniowego), o których mowa
w §6.
2) Do czasu budowy systemu, o którym mowa w pkt 1,
dopuszcza siê gromadzenie cieków sanitarnych i ew.
technologicznych w zbiornikach bezodp³ywowych zlokalizowanych na terenie ozn. 1U.
3) cieki poprodukcyjne (o ile bêd¹ wytworzone na terenie ozn. 1U), nie odpowiadaj¹ce warunkom stawianym
przez odbiorcê, wymagaj¹ podczyszczenia w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych, które nale¿y lokalizowaæ na
terenie ich wytwórcy.
18. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce cieków deszczowych:
1) Przy³¹cze kanalizacji deszczowej nale¿y pod³¹czyæ do
planowanej sieci kanalizacji deszczowej, o której mowa
w §7.
2) Dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie wód
deszczowych umownie czystych.
19. Dla obiektów budowlanych wymagaj¹cych ogrzewania,
jako czynnik grzewczy nale¿y przyj¹æ paliwo ekologiczne,
w szczególnoci: gazowe (gaz ziemny, propan), p³ynne
(olej opa³owy lekki), energie elektryczn¹, a tak¿e paliwo
sta³e (wêgiel, koks, itp.).
20. Przy³¹cze gazowe nale¿y pod³¹czyæ do planowanej sieci
gazowej, o której mowa w §8.
21. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce elektroenergetyki:
1) Przy³¹cze elektroenergetyczne nale¿y pod³¹czyæ do planowanej linii zasilaj¹cej, o której mowa w §8.
2) Przy³¹cze dla stacji paliw nale¿y wykonaæ wy³¹cznie
kablami ziemnymi.
3) Na terenie oznaczonym 1U dopuszcza siê lokalizacje
stacji transformatorowej (s³upowej lub typu
miejskiego).
22. Przy³¹cze telekomunikacyjne nale¿y pod³¹czyæ do urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, o których mowa w §8.
23. Odpady komunalne nale¿y segregowaæ, gromadziæ
w sposób selektywny i wywoziæ na sk³adowisko odpadów
komunalnych w Dalabuszkach. Wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne, z wy³¹czeniem odpadów komunalnych, wymaga uzyskania w³aciwego zezwolenia.
§12
1. Teren oznaczony na Rysunku planu miejscowego symbolem 2 NO/EE przeznacza siê pod urz¹dzenia infrastruktury
technicznej: przepompowniê cieków sanitarnych (przepompownia P-3 wg Programu gospodarki wodno  ciekowej m. Gostynia) i stacjê transformatorow¹. Przepom-
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pownia P-3 stanowi element planowanego systemu
grawitacyjno  pompowego, o którym mowa w §5 ust. 2.
Na Rysunku planu miejscowego teren oznaczony 2 NO/EE
wrysowano w liniach rozgraniczaj¹cych o maksymalnym
zasiêgu. Teren mo¿e byæ zmniejszony, o ile wynikaæ to
bêdzie z warunków techniczno  u¿ytkowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, a tak¿e w przypadku realizacji
tylko jednego z urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 1.
Przez teren, w miejscu oznaczonym na Rysunku planu
miejscowego, przebiega pas uzbrojenia technicznego. Obowi¹zuj¹ warunki okrelone w §4 ust. 2.
Teren po³o¿ony jest w strefie W ochrony archeologicznej i w strefie ochrony widokowej (ekspozycji) na zespó³
klasztorny na wiêtej Górze. Obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §10.
teren nale¿y ogrodziæ i zagospodarowaæ zieleni¹ o funkcji
sanitarno  higienicznej.

§13
1. Teren oznaczony na Rysunku planu miejscowego
symbolem 3RP stanowi teren u¿ytków rolnych (grunt orny
klasy RV).
2. Przez teren, w miejscu oznaczonym na Rysunku planu
miejscowego, przebiega pas uzbrojenia technicznego. Obowi¹zuj¹ warunki okrelone w §4 ust. 2.
3. Na terenie nie nale¿y lokalizowaæ budynków, z wyj¹tkiem
budynków s³u¿¹cych urz¹dzeniom infrastruktury
technicznej.
4. Teren po³o¿ony jest w strefie W ochrony archeologicznej i w strefie ochrony widokowej (ekspozycji) na zespó³
klasztorny na wiêtej Górze. Obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §10.
5. Istniej¹ce drzewa, wrysowane na Rysunku planu miejscowego, nale¿y pozostawiæ, o ile ich wartoæ biologiczna
kwalifikuje je do pozostawienia.
6. Istniej¹ca napowietrzna linia zasilaj¹ca SN mo¿e ulec
przebudowie (w tym przesuniêciu) lub demonta¿owi.
§14
1. Teren oznaczony na Rysunku planu miejscowego symbolem 4KD przeznaczony jest pod komunikacjê i stanowi
istniej¹c¹ drogê gminn¹ Gostyñ  Ostrowo (klasa
drogi  D).
2. W przypadku przebudowy ul. Poznañskiej lub drogi ozn.
4KD, skrzy¿owanie tych dróg nale¿y wykonaæ w formie
skrzy¿owania zwyk³ego, przyjmuj¹c dla ul. Poznañskiej
klasê G.
3. Przez teren, w miejscu oznaczonym na Rysunku planu
miejscowego, przebiega pas uzbrojenia technicznego. Obowi¹zuj¹ warunki okrelone w §4 ust. 2.
4. Teren po³o¿ony jest w strefie W ochrony archeologicznej. Obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §10.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§15
Przez budynek nale¿y rozumieæ obiekt budowlany, o którym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.).

Poz. 1999

§16
Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy nale¿y odnosiæ wy³¹cznie do
budynku.
§17
Wysokoæ budynku nale¿y liczyæ w sposób okrelony w §7
rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 4 lutego 1994 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 140). Do wysokoci budynku nie wliczaæ
zadaszeñ wyniesionych ponad górna p³aszczyznê stropu lub
stropodachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹.
§18
Pas uzbrojenia technicznego, wrysowany na Rysunku planu
miejscowego, oraz tereny oznaczone symbolami 2 NO/EE
i 4KD uznaje siê za obszary, na których przewiduje siê zadania
dla realizacji lokalnych celów publicznych w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.
§19
Tereny przewidziane Planem miejscowym do zurbanizowania, oznaczone symbolami 1U i 2 NO/EE, o ³¹cznej powierzchni 1,7834 ha, stanowi¹ grunty rolne klasy RV wytworzone
z gleb pochodzenia mineralnego. Grunty przeznacza siê na
cele nierolnicze w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów
rolnych i lenych. Nie wymaga siê uzyskania zgody wojewody
na przeznaczenie ww. gruntów na cele nierolnicze.
§20
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze
zm.) okrela siê w wysokoci 30%.
§21
Trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyñ zatwierdzonego
uchwa³¹ nr XLVIII/244/94 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6
maja 1994 roku odnosz¹ce siê do obszaru objêtego Planem
miejscowym.
§22
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Gostyniu.
§23
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Piotr Radojewski
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UCHWA£A Nr XLIII/543/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Zielone Wzgórze
w Szczytnikach gm. Kórnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami)
Rada Miejska w Kórniku uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Zielone Wzgórze
w Szczytnikach, gm. Kórnik.
§2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹ niniejszej
uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej.
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej.
3) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
4) Funkcje terenu  synonim przeznaczenia podstawowego.
5) Terenie  nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) Linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê, jak¹
tworz¹ lica frontowych cian budynków.
7) Wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu, wyra¿ony
w procentach.
8) Dzia³alnoci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ us³ugow¹ i handlow¹ o powierzchni sprzeda¿owej
poni¿ej 1000 m2, okrelon¹ w przepisach.

9) Uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenia odpadami.
10) Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwa³oci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie po³¹czony trwale
z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow³oki
pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
§5
U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane
miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:
1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 828).
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126).
3) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz. 140).
4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115
poz. 1229).
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627).
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
nr 62 poz. 628).
7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzenia ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085).
8) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. nr 16 poz. 93 z pón. zm.)
9) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. z 1995 r. nr 16 poz. 78 z pón. zm.)
10) Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 roku
w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska oraz wymagañ jakim powinny
odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych
inwestycji (Dz.U. z 1998 r. nr 93 poz. 589).
11) Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 roku
w sprawie wymagañ jakim powinny odpowiadaæ oceny
oddzia³ywania na rodowisko inwestycji nie zaliczonych
do inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska
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i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
obiektów oraz robót zmieniaj¹cych stosunki wodne (Dz.U.
z 1998 r. nr 93 poz. 590).
12) Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. nr 132 poz. 622,
z pón. zm.).
13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81 poz. 351, z pón. zm.).
§6
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ niniejszego planu zosta³ wyznaczony
Uchwa³¹ Nr XXXII/423/2001 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach.
§7
1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 9,0 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1 po³o¿ony jest w pó³nocno
 zachodniej czêci miejscowoci Szczytniki, przy ulicy
Piotrowskiej.
§8
Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o którym
mowa w §3. Odpowiadaj¹ one granicom dzia³ki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 59/1.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenu
§9
Na obszarze objêtych planem, ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie:
1. Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci, tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
2. Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci z funkcj¹
us³ugow¹, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/U.
3. Teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem TZ.
4. Teren zieleni o funkcjach rekreacyjno  wypoczynkowych
oznaczony na rysunku planu symbolem ZR.
5. Ulice dojazdowe wewnêtrzne, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDw.
6. Ci¹gi pieszojezdne, tereny oznaczone na rysunku symbolem Kxx.
7. Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE.
§10
Dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub ich
czêci, przy zachowaniu warunków okrelonych w uchwale
oraz przepisów.

ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu
§11
Ustala siê wyposa¿enie nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce
do gromadzenia odpadów komunalnych. Unieszkodliwianie
lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomoci winno odbywaæ siê na zasadach okrelonych
w przepisach.
§12
Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ niekorzystnym zmianom
powierzchni ziemi,. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do
niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby
terenu przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz
niew³aciwe sk³adowanie odpadów i odprowadzenie cieków.
§13
Zakazuje siê:
1) Prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych panuj¹ce na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie stosunki
gruntowo  wodne.
2) Przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymienionych w przepisach.
§14
Wszelkie uci¹¿liwoci dla rodowiska, zwi¹zane z realizacj¹
dzia³alnoci us³ugowej nie mog¹ wykraczaæ poza granice
nieruchomoci zajmowanej przez inwestycje je wywo³uj¹ce.
§15
Przy realizacji zabudowy nale¿y stosowaæ materia³y o podwy¿szonej izolacyjnoci akustycznej.
§16
Dopuszcza siê wykonanie jednorodnego pe³nego ogrodzenia
dla ca³ego terenu objêtego planem, o wysokoci do 2,2, m.
§17
Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
1. Ustala siê wydzielenie dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dopuszcza siê zmiany powierzchni i uk³adu granic, które
maj¹ charakter postulowany, jednak powsta³e po podziale
nieruchomoci:
a) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿:
- dla terenu MN: 500 m2,
- dla terenu MN/U: 800 m2.
b) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej,
c) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub
zbli¿onym do prostego.
3. Dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba ³¹czenie dzia³ek
i realizacjê jednego budynku, pod warunkiem, ¿e bêd¹
zachowane warunki okrelone w przepisach oraz ustalenia
planu.
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ROZDZIA£ IV
Linie rozgraniczaj¹ce
§18
Linia ci¹g³a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej uchwale.
§19
Linie rozgraniczaj¹ce ulice oraz ci¹gi pieszo  jezdne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi przedstawiono na rysunku,
zgodnie z §18.
§20
Dla ulic dojazdowych wewnêtrznych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KDw, 2KDw, 3KDw, 4KDw, 5KDw, 6KDw,
ustala siê:
1) Szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m.
2) Jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 6 m.
3) Przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ
spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a tak¿e
Polskie Normy.
4) Przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce
z przepisów pola widocznoci.
5) W³¹czenie zjazdów, o których mowa wy¿ej, do ulic musi
byæ prowadzone pod katem prostym lub zbli¿onym do
prostego.
6) Utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoci: 3,5 m.
7) Zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdów wzd³u¿ ulic.
8) Dopuszcza siê realizacjê chodników o szerokoci minimum 2,0 m.
§21
Dla ci¹gów pieszojezdnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1Kxx, 2Kxx, 3Kxx, 4Kxx, 5Kxx, 6Kxx, 7Kxx, 8Kxx,
9Kxx, i 10Kxx, ustala siê:
1) Charakter dróg wewnêtrznych.
2) Szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych:
a) 8 m dla 1Kxx, 3Kxx, 4Kxx, 5Kxx, 6Kxx, 7Kxx, 8Kxx,
9Kxx, 10Kxx,
b) 6 m dla 2Kxx.
3) Jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 5 m.
4) Dla ci¹gów 3Kxx, 4Kxx, 8Kxx, 10Kxx ustala siê zakoñczenie placem do zawracania, przy zachowaniu przepisów
oraz Polskich Norm.
5) Przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ
spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o przepisy a tak¿e
Polskie Normy.
6) Przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce
z przepisów, pola widocznoci.
7) W³¹czenie zjazdów, o których mowa wy¿ej, do ulic musi
byæ prowadzone pod katem prostym lub zbli¿onym do
prostego.
8) Utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoci: 3,5m.
9) Zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdów wzd³u¿ ulic.

§22
W liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych wewnêtrznych
oraz ci¹gów pieszo  jezdnych dopuszcza siê wyznaczanie
cie¿ek rowerowych.
§23
Przy zachowaniu przepisów oraz Polskich Norm, ustala siê
poszerzenie, zgodnie z rysunkiem planu, istniej¹cych, poza
granicami opracowania, ulic: Piotrowskiej oraz drogi gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 52.

ROZDZIA£ V
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§24
Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych i ci¹gów pieszo  jezdnych,
przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) Kanalizacja sanitarna: za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej do
lokalnej oczyszczalni cieków; plan dopuszcza tymczasowo, tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych;
zakazuje siê zastosowania systemu indywidualnego oczyszczania cieków.
2) Kanalizacja deszczowa:
a) ustala siê odprowadzenie wód deszczowych z dróg
i powierzchni utwardzonych, po wczeniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urz¹dzeniach, do parametrów okrelonych w przepisach, do kanalizacji deszczowej,
b) do czasu realizacji sieci, dopuszcza siê odprowadzenie
deszczówki, po wczeniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urz¹dzeniach, do parametrów okrelonych
w przepisach, do zbiornika wodnego, znajduj¹cego siê
na terenie oznaczonym TZ, lub do pobliskiego rowu,
le¿¹cego poza granicami opracowania,
c) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci.
3. Zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê; dla celów przeciwpo¿arowych ze zbiornika le¿¹cego na terenie TZ.
4. Urz¹dzenia elektroenergetyczne: ze stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenach EE; plan dopuszcza
zmiany lokalizacji terenów EE, po uzgodnieniu z energetyk¹ i uzyskaniu warunków technicznych.
5. Inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.

ROZDZIA£ VI
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i gabaryty obiektów
§25
Obs³ugê komunikacyjn¹ terenów objêtych planem ustala siê:
1) Z ulicy Piotrowskiej oraz z drogi gruntowej oznaczonej
nr ewid. 52, le¿¹cych poza granicami opracowania.
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2) Oraz za porednictwem nowo wyznaczonych ulic dojazdowych wewnêtrznych KDw, zgodnie z §19.
3) A tak¿e ci¹gów pieszo  jezdnych, Kxx, zgodnie z §20.
§26
Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN, zabudowê nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów
oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) Budynki mieszkalne parterowe, wolno stoj¹ce, przy czym
dopuszcza siê zabudowê do II kondygnacji.
2) Dachy, o nachyleniu od 18°, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówkopodobnych.
3) Dopuszcza siê podpiwniczenie, pod warunkiem wykonania badañ geotechnicznych.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê:
a) 8 m od istniej¹cej granicy dzia³ki z drog¹ gruntow¹,
oznaczon¹ nr ewid. 52,
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cych nowo wyznaczanych
ulic, KD i ci¹gów pieszo  jezdnych, Kxx.
5) Wskanik intensywnoci zabudowy: do 30% powierzchni
dzia³ki.
6) Wskanik zagospodarowania zieleni¹: od 25% powierzchni
dzia³ki.
7) Zakazuje siê nasadzeñ zieleni redniej i wysokiej w czêci
frontowej dzia³ki.
8) Ustala siê realizacjê, w liniach zabudowy, a¿urowych
ogrodzeñ, o wysokoci maks. do 1,2 m.
9) Zakazuje siê ustawiania ogrodzeñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych wewnêtrznych oraz ci¹gów pieszo
 jezdnych.
10) Budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkalnego; dopuszcza siê realizacjê wolno stoj¹cych budynków
gara¿owych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym.
11) Dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowo 
rekreacyjnych.
12) Dopuszcza siê usytuowanie, na granicy obszaru objêtego
planem, pe³nego ogrodzenia, o wysokoci do 2,0 m pod
nastêpuj¹cymi warunkami: zachowania jednorodnego charakteru, przy zachowaniu warunków bezpieczeñstwa.
§27
Na terenach zabudowy mieszkaniowej z funkcja us³ugow¹
MN/U, zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) Budynki mieszkalne wolno stoj¹ce do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe z poddaszem
u¿ytkowym
2) Dachy o nachyleniu od 18°, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówkopodobnych.
3) Dopuszcza siê podpiwniczenie, pod warunkiem wykonania badañ geotechnicznych.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê:
a) 12 m od krawêdzi jezdni ul. Piotrowskiej,
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cych nowo wyznaczanych
ulic, KD i ci¹gów pieszo  jezdnych, Kxx.
5) Wskanik intensywnoci zabudowy: do 45% powierzchni
dzia³ki.

6) Wskanik zagospodarowania zieleni¹: od 25% powierzchni
dzia³ki.
7) Zakazuje siê nasadzeñ zieleni redniej i wysokiej w czêci
frontowej dzia³ki.
8) Ustala siê realizacjê, w liniach zabudowy, a¿urowych
ogrodzeñ, o wysokoci maks. do 1,8 m.
9) Budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkalnego; dopuszcza siê realizacjê wolno stoj¹cych budynków
gara¿owych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym.
10) Dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowo 
rekreacyjnych.
11) Na terenie 1MN/U dopuszcza siê realizacjê obiektu zwi¹zanego z ochron¹ i monitoringiem porz¹dku publicznego.
12) Na terenie 2MN/U dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych, przy czym ustala siê realizacjê miejsc postojowych w strefach wolnych od zabudowy, wyznaczonych
miêdzy granic¹ dzia³ki a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy,
przy czym:
a) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzowaæ
siê odpowiedni¹ nonoci¹, trwa³oci¹, równoci¹
i odpornoci¹ na powstawanie kolein,
b) dla pozosta³ych parametrów stanowiska postojowe
zaprojektowaæ i wykonaæ zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach oraz Polskich Normach.

Na
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

§28
terenie oznaczonym TZ, ustala siê:
Zakaz zabudowy mieszkaniowej.
Zakaz wyznaczania miejsc parkingowych.
Dopuszczenie nowych nasadzeñ realizowanych w trzech
piêtrach, przy czym nale¿y zachowaæ odpowiedni
dobór rolin ze wzglêdu na lokalne warunki glebowe
i klimatyczne.
Realizacjê osadników wód deszczowych oraz przepompowni cieków.
Dopuszczenie zachowania istniej¹cego zbiornika
wodnego.
Mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ sportowo 
rekreacyjnych oraz ma³ej architektury.
Koniecznoæ zapewnienia swobodnego dostêpu do zbiornika wodnego z co najmniej dwóch stron.

§29
terenie oznaczonym ZR, ustala siê:
Zakaz zabudowy mieszkaniowej.
Zakaz wyznaczania miejsc parkingowych.
Mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ sportowo 
rekreacyjnych oraz ma³ej architektury.
4) Mo¿liwoæ realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, np. pow³oki pneumatyczne.
Na
1)
2)
3)

ROZDZIA£ IX
Tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania terenu
§30
Dopuszcza siê tymczasow¹ realizacjê jezdni o szerokociach
mniejszych ni¿ okrelone w uchwale, jednak musz¹ byæ
spe³nione wymogi okrelone dla drogi po¿arowej, w tym min.
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wiat³o utwardzonej jezdni  5 m, z zakazem zmniejszania go
sta³ymi elementami i zadrzewianiem.

ROZDZIA£ X
Przepisy koñcowe
§31
Plan zachowuje wa¿noæ równie¿ wtedy, jeli nast¹pi:
1) Zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów, chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu.
2) Zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.
§32
Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Zielone
Wzgórze w Szczytnikach, gm. Kórnik, traci moc miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, uchwalony przez Radê Miasta i Gminy Kórnik uchwa³¹ Nr II/12/93
z dnia 17 lutego 1993 roku (opubl. w Dz. Urz. Woj. Pozn.
Nr 5, poz. 43), w granicach obszaru objêtego planem,
o którym mowa w §§7 i 8.

§33
Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci 30%.
§34
Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 ust. 7, niniejszym
planem zmienia siê przeznaczenie gruntów:
- rola klasa IV a o pow. 3,1493 ha
- rola klasa V o pow. 4,9507 ha
- rola klasa VI o pow. 0,4372 ha
- pastwisko klasa VI o pow. 0,3965 ha
- nieu¿ytki o pow. 0,1846 ha
na cele okrelone w uchwale.
§35
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Kórniku.
§36
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra

2001
UCHWA£A Nr XXIX/262/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów reakcyjno  turystycznych przy drodze do Giecza
w Stroszkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 14, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami) Rada Miejska
Gmina Nekla uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno  turystycznych przy drodze do Giecza w STROSZKACH stanowi¹cej czêciow¹
zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla.
2. Plan o którym mowa w ust. 1 obejmuje obszar oznaczony
na rysunku planu w skali 1:2000 który jest integraln¹
czêci¹ planu.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno  turystycznych przy drodze do Giecza
w STROSZKACH opracowany jest na mapie sytuacyjno 
wysokociowej obrêb Stroszki ark. 1 w skali 1:2000.
2. Obszar opracowania planu, o którym mowa w ust. 1
obejmuje teren o powierzchni 23,0 ha.
§3
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:
1) Tereny us³ug rekreacyjno  turystycznych oznaczone
na rysunku planu symbolami UT, UT  M.
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2) Teren korytarza ekologicznego rzeki Moskawy, oznaczony na rysunku planu symbolem ZE  W.
3) Teren strefy dojazdowej i parkingów, oznaczony na
rysunku planu symbolem KS, teren ulicy dojazdowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem KD, teren
drogi przeciwpo¿arowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem Kp.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:2000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania.
2) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
§5
Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1. Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y.
2. Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsza uchwa³ê
Rady Miejskiej Gminy Nekla,
3. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:2000.
4. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem.
5. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹
przeznaczenie podstawowe.
6. Inwestycjach szczególnie szkodliwych dla rodowiska nale¿y przez to rozumieæ inwestycje wymienione w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 roku - §1.
7. Inwestycjach mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska 
nale¿y przez to rozumieæ inwestycje wymienione w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 roku - §2.
8. Zieleni ekologicznej  nale¿y przez to rozumieæ obszar
zieleni stanowi¹cy fragment nieprzerwanego uk³adu terenów zielonych bêd¹cych zespo³em przyrody ¿ywej (szata
rolinna, wiat zwierzêcy) oraz przyrody nieo¿ywionej
(woda, gleby, powietrze).

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6
1. Ustala siê tereny us³ug rekreacyjno  turystycznych oznaczone na rysunku planu symbolami UT.
2. Na terenach, o których mowa przeznaczenie podstawowe
stanowi¹ us³ugi rekreacyjno  turystyczne oraz us³ugi
obs³uguj¹ce funkcjê rekreacyjno  turystyczn¹ takie jak
gastronomia, hotelarstwo. Istotny sk³adnik przeznaczenia
podstawowego stanowi zieleñ i zbiorniki wodne. Przeznaczenie dopuszczalne mo¿e stanowiæ: funkcja mieszkaniowa na terenach UT  M ograniczona na terenach UT do

Poz. 2001

budynku w³aciciela i mieszkañ pracowników, zalesienie,
uprawy rolne oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych nale¿y
poprzedziæ odpowiednim przygotowaniem gruntu do
posadowienia  z uwagi na wystêpowanie terenów po
eksploatacji kruszywa.
2) Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologiczno  konserwatorskiego.
3) Zabudowê nale¿y realizowaæ w obrêbie terenów ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Poza
tym dopuszcza siê pojedyncze budynki, które ³¹cznie
nie mog¹ obejmowaæ wiêcej ni¿ 10% terenu pozosta³ego po odliczeniu powierzchni zbiorników wodnych.
4) Wysokoæ zabudowy us³ugowej mo¿e siê wahaæ od
1 kondygnacji plus poddasze u¿ytkowe do 3 kondygnacji plus poddasze u¿ytkowe. Dachy strome o nachyleniu 20° - 45°. Istnieje mo¿liwoæ stosowania budynków
us³ugowych jednokondygnacyjnych o podwy¿szonej
wysokoci kondygnacji odpowiadaj¹cej wysokoci
budynku trzykondygnacyjnego z poddaszem.
5) Nale¿y zapewniæ dojazdy do wszystkich budynków,
urz¹dzeñ i terenów przeznaczonych do masowego
korzystania z rekreacji  w formie ulic pieszojezdnych
o szerokoci 3,5 m.
6) W przypadku zlokalizowania urz¹dzeñ generuj¹cych
wiêksz¹ iloæ samochodów osobowych ni¿ przewidziane na terenie Ks, dodatkowe miejsca parkingowe nale¿y wygospodarowaæ z terenów UT.
7) Nawierzchnie utwardzone takie jak parkingi, ulice pieszojezdne, boiska, cie¿ki, place itp. nale¿y wykonywaæ
z elementów a¿urowych lub w formie nawierzchni
przepuszczaj¹cych wodê w celu ograniczenia do minimum uszczelnienie terenu.
8) Zrealizowaæ trawniki, kêpy krzewów, szpalery drzew,
drzewa stoj¹ce, enklawy otwartej zieleni wysokiej,
ci¹gi piesze, placyki. W zagospodarowaniu stosowaæ
takie elementy jak: osie widokowe, wnêtrza parkowe,
aleje. Wprowadziæ elementy ma³ej architektury.
9) Na stykach ze zbiornikami wodnymi zadbaæ o bezpieczeñstwo u¿ytkowników.
§7
1. Ustala siê ci¹g ekologiczny rzeki Moskawy, oznaczony na
rysunku planu symbolem ZE  W. Ci¹g ekologiczny obejmuje pasy terenu o szerokoci od ok. 5 m do oko³o 20 m
po jednej lub po obu stronach rzeki Moskawy.
2. Tereny przy rzece Moskawie stanowi¹ce ci¹g ekologiczny
nale¿y zagospodarowaæ jako zieleñ  nawierzchnie trawiaste z mo¿liwoci¹ posadzenia drzew i krzewów. Nale¿y
zapewniæ dostêp do koryta rzeki w celu umo¿liwienia prac
pielêgnacyjnych zwi¹zanych z dro¿noci¹. Dojazd z terenów UT oraz drogi Kp.
§8
1. Wyznacza siê zgodnie z rysunkiem planu teren strefy
dojazdowej i parkingów oznaczony na rysunku symbolem
KS. Miejsca postojowe urz¹dziæ w formie nawierzchni
przepuszczalnej lub trawiastej, wprowadziæ drzewa.
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2. Ustala siê poszerzenie drogi powiatowej KDP 501 klasy G
o 3 m kosztem terenu dzia³ek o numerach ewidencyjnych:
162/1, 161/17, 164/4.
3. Wyznacza siê ulicê dojazdow¹  alejê z mo¿liwoci¹ parkowania oznaczon¹ na rysunku planu symbolem KD
o szerokoci 27 m oraz drogi pieszojezdne, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDx o szerokoci 7 m.
4. Wyznacza siê drogê przeciwpo¿arow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem Kp o szerokoci 6 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
5. Ustala siê odleg³oci zabudowy co najmniej:
- 20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej KDP 501 (Z),
- 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic KD i KS.
§9
1. Projektowan¹ zabudowê nale¿y pod³¹czyæ do istniej¹cego
wodoci¹gu.
2. Przewiduje siê docelowo pod³¹czenie zabudowy do sieci
kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora z sieci¹
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników.
3. Dla zasilania w energiê elektryczn¹ nale¿y zrealizowaæ
stacjê trafo, na obszarze opracowania.
4. Wody opadowe nale¿y odprowadziæ powierzchniowo na
tereny zielone wokó³ zabudowañ.
5. Odpady komunalne i komunalno  podobne gromadziæ
w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê paliwa
ekologiczne.
§10
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych op³at
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
§11
Traci moc uchwa³a Nr VI/29/94 Rady Gminy w Nekli z dnia
14.12.1994 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla
(Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 23 poz. 279 z dnia 15.12.1994 r.)
w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Nekla.
§13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Roman Kuszak

2002
UCHWA£A Nr LIX/523/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie: czêciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod us³ugi zdrowia
i rehabilitacji w Pruszewcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:

twierdzonego uchwa³¹ Nr XLIX/437/01 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 31.08.2001 og³oszon¹ w Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 119 poz. 2297 z dnia 28.09.2001 r.
2. Obszar zmiany przeznaczenia obejmuje dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 88, 87/1, 86, 93/3, 93/4, 93/6 i cz. dz.
nr ewid. 89.

ROZDZIA£ I

§2
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny przeznaczone pod:
1) Us³ugi zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem UZ  2.
2) Tereny rolne oznaczone na rysunku planu
symbolem R.
3) Tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem M.

Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê czêciow¹ zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod us³ugi zdrowia i rehabilitacji w Pruszewcu stanowi¹cego zmianê
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za-
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4) Drogi gminne klasy lokalnej oznaczone na rysunku
planu symbolami KDG(L) i droga dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:5000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania.
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
3) Linia elektroenergetyczna redniego napiêcia ze stref¹
ochronn¹.
4) Przebieg dróg gminnych oznaczonych symbolami
KDG(L) oraz drogi dojazdowej oznaczonej symbolem
KD.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§3
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UZ
ustala siê jako przeznaczenie podstawowe rehabilitacjê
zwi¹zan¹ z us³ugami zdrowia. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
2. Sposób zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1 powinien odpowiadaæ nastêpuj¹cym warunkom:
1) Teren powinien byæ zagospodarowany w formie
powierzchni trawiastych, z udzia³em zadrzewieñ i zakrzewieñ o charakterze parkowym. Wokó³ ogrodzenia
wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej. Na granicy z lasem
wprowadziæ pas nasadzeñ piêtrowych o szerokoci
15 m.
2) Dopuszcza siê mo¿liwoæ zaadaptowania istniej¹cych
dróg i cie¿ek jako drogi prywatne. Dopuszcza
siê zlokalizowanie nowych dróg wewnêtrznych,
cie¿ek zdrowia, tras przejazdów konnych, placów
rekreacyjnych.
3) Dopuszcza siê lokalizowanie elementów ma³ej architektury takich jak ³awki, latarnie, tarasy, pergole, itp.
4) Dopuszcza siê lokalizowanie elementów zwi¹zanych
z przeznaczeniem podstawowym  wszelkich przyrz¹dów s³u¿¹cych rehabilitacji, w tym hipoterapii, uprawianie sportów, wiat i namiotów.
5) Mo¿liwoæ zabudowy nale¿y ograniczyæ do parterowych budynków zwi¹zanych cile z przeznaczeniem
podstawowym. Powierzchnia zabudowy wszystkich
budynków nie powinna obejmowaæ wiêcej ni¿ 10%
powierzchni terenu.
6) Na terenach, o których mowa w ust. 1 istnieje mo¿liwoæ zlokalizowania placów postojowych dla samochodów osobowych osób korzystaj¹cych z rehabilitacji
oraz osób im towarzysz¹cych.
§4
1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze
rezydencyjnym
oznaczone
na
rysunku
planu
symbolem M.
2. Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania pod
warunkiem utrzymania przeznaczenia terenu okrelonego
w ust. 1.

Poz. 2002

3. Forma nowych i przebudowanych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych powinna byæ kszta³towana
w nawi¹zaniu do architektury regionalnej.
4. Wysokoæ zabudowy do dwóch kondygnacji plus poddasze u¿ytkowe, dach dwu lub wielospadowy.
5. Podpiwniczenie obiektów ograniczyæ do niezbêdnego
minimum.
§5
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R
ustala siê jako przeznaczenie podstawowe uprawy
polowe.
§6
1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z dróg gminnych
klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu symbolami
KDG(L) oraz z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem KD.
2. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
gminnych KDG(L) i drogi dojazdowej KD powinna wynosiæ
10 m, a wymiary palcu nawrotu na zakoñczeniu ulicy nie
mog¹ byæ mniejsze ni¿ 20 m x 20 m.
3. Ustala siê strefê ochronn¹ w odleg³oci 7,50 m od linii
elektroenergetycznej redniego napiêcia 15 kV.
§7
1. Projektowane tereny zaopatrzyæ w wodê z istniej¹cego
wodoci¹gu wiejskiego.
2. W zakresie utylizacji cieków przyj¹æ jedno z ni¿ej podanych rozwi¹zañ:
1) Stosowaæ mini oczyszczalnie je¿eli poziom wody gruntowej wystêpuje poni¿ej 2 m od poziomu gruntu.
2) Stosowaæ szczelne zbiorniki bezodp³ywowe je¿eli poziom wody gruntowej wystêpuje powy¿ej 2 m od
powierzchni gruntu.
3. Dla odprowadzenia wód opadowych ustala siê rozwi¹zania indywidualne w postaci studni ch³onnej lub odprowadzenie powierzchniowe na terenu zielone wokó³
zabudowañ.
4. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci energetycznej. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ dopuszcza siê zgodnie z §3 ust. 1 lokalizacji
trafostacji na terenach objêtych w/w ustaleniami:
5. W zakresie zaopatrzenie w ciep³o preferuje siê lokalne
ród³a opalania paliwami ekologicznymi.
6. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê, ¿e odpady
komunalne i komunalno- podobne nale¿y gromadziæ
w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów. Odpady klasyfikowane jako niebezpieczne zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
§8
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych op³at
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 30%.
§9
Traci moc uchwa³a Nr XLIX/437/01 Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska z dnia 31.08.2001 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
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terenów pod us³ugi zdrowia i rehabilitacji (Dz. Urz. Woj. Pozn.
Nr 119 poz. 2297 z dnia 28.09.2001 r.) w czêci sprzecznej
z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Pobiedziska.

Poz. 2002

§11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() mgr Krystyna Selinger
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2003
UCHWA£A Nr XXXVII/241/2002 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26, 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami)
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp. dla dzia³ek
nr 391/10, 391/11, 391/12, 391/13, 391/14 po³o¿onych
w K¹kolewie okrelone w §2 niniejszej uchwa³y oraz na
rysunku planu, stanowi¹cym za³¹czniki nr 1, 2 do niniejszej
uchwa³y.
§2

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Wyznacza siê w K¹kolewie teren pod fermê wiatrow¹,
dzia³alnoæ gospodarcz¹ i u¿ytkowanie rolnicze, oznaczony na za³¹czniku graficznym nr 1 symbolem XXIII EW, RP.
2. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2:
1) Wydziela siê stanowiska pod elektrownie wiatrowe,
oznaczone symbolami od EW1 do EW7.
2) Tereny 1G i 2G przeznacza siê pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykluczeniem szczególnie szkodliwej dla rodowiska oraz pod zaplecze socjalno  techniczne dla
fermy.
3) Teren EE przeznacza siê pod g³ówny punkt zasilania.
4) Teren ZI przeznacza siê pod zieleñ izolacyjn¹ zwart¹,
wysok¹ z udzia³em gatunków zimozielonych.
5) Wyznacza siê drogi powiatowe KP K¹kolewo  Czarna
Wie i K¹kolewo  Jab³onna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15 m.
6) Wyznacza siê drogi techniczne KT z placami manewrowymi przy stanowiskach elektrowni wiatrowych; min.
Szerokoæ pasa utwardzonego  5 m.

7) Wyznacza siê tereny upraw polowych RP, w ramach
których przeznacza siê do rekultywacji lub zagospodarowania dzia³alnoci¹ nie koliduj¹c¹ z ferm¹ wiatrow¹,
obszarów i obiektów powojskowych. O rodzaju upraw
winny zadecydowaæ badania specjalistyczne gleb (uprawy spo¿ywcze czy przemys³owe). Dopuszcza siê zalesienie czêci terenu.
8) Zaopatrzenie w wodê z sieci komunalnej K¹kolewa.
9) Odprowadzenie cieków  docelowo do oczyszczalni
w K¹kolewie; do czasu realizacji komunalnej kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê szczelne zbiorniki na
dzia³kach.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym:
- dla terenów elektrowni i dróg technicznych  30%,
- dla dzia³alnoci gospodarczej  30%
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Pobiedziska.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XV/67/86 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Grodzisku Wlkp. z dnia 22.12.1986 r. (Dz. Urz. Woj.
Poznañskiego Nr 5, poz. 70 z 15.07.1987 r.) w czêci objêtej
niniejszej uchwa³¹.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Marek Kinecki
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2004
UCHWA£A Nr XLII/467/2002 RADY GMINY W ROKIETNICY
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Rokietnica dla dzia³ek nr ewid. 1 i 2 oraz
w Krzyszkowie dla dzia³ek nr ewid. 199 i 200/1.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami) Rada
Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Rokietnica dla dzia³ek nr ewid.
1 i 2 oraz w Krzyszkowie dla dzia³ek nr ewid. 199 i 200/1
o powierzchni ca 5,0 ha.
2. Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu na mapie
w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M,
b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami oznaczonymi na rysunku planu symbolem MU,
c) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych oznaczony na
rysunku planu symbolem EE,
d) teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu
symbolem KD,
e) teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem KDL,
f) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
g) nieprzekraczalna linia zabudowy,
h) zasady gospodarowania terenu i warunków kszta³towania zabudowy mieszkaniowej,
i) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem graficznym.
§3
Zasady zagospodarowania terenu:
1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce warunki podzia³u nieruchomoci:
a) wydzielenie dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu przedstawiaj¹cym linie podzia³u wewnêtrznego postulowane,
b) dopuszcza siê zmiany powierzchni i uk³adu dzia³ek,
które maj¹ charakter postulowany, jednak powsta³e po
podziale nieruchomoci musz¹ mieæ:
- zapewniony dostêp do drogi publicznej,
- dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej min.
szerokoæ dzia³ki: 20 m,

-

dla zabudowy bliniaczej min. szerokoæ dzia³ki:
14 m.
Powsta³e po podziale nieruchomoci dzia³ki nie mog¹
byæ mniejsze ni¿ 600m2,
c) dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba, a s¹siednie
dzia³ki bêd¹ nale¿a³y do jednego w³aciciela, ³¹czenie
dwóch dzia³ek i realizacjê na nich jednego budynku
pod warunkiem, ¿e zachowany zostan¹ warunki okrelone w przepisach szczegó³owych i odrêbnych oraz
ustalenia planu.
2. Powierzchnia zabudowy budynku min. 100 m2 a max. 25%
powierzchni dzia³ki.
Warunki kszta³towania zabudowy:
1. Na ka¿dej dzia³ce terenu zabudowy mieszkaniowej sytuuje
siê jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny w tym poddasze u¿ytkowe, z dachem stromym.
Kalenica dachu nie powinna przekraczaæ wysokoci 9,0 m
od poziomu terenu.
2. Na terenie MU dopuszcza siê wbudowanie us³ug w budynek mieszkalny lub dobudowanie do budynku mieszkalnego obiektu us³ugowego lub handlowego pod warunkiem
zachowania ustaleñ planu.
3. Zakazuje siê lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych
dla rodowiska oraz zaliczanych do mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska okrelonych w przepisach szczególnych
i odrêbnych.
4. Uci¹¿liwoci dla rodowiska zwi¹zane na terenie poszczególnych dzia³ek itp. Nie mog¹ wykroczyæ poza granicê
dzia³ki zajmowanej przez inwestycje je wywo³uj¹ce.
5. Dopuszcza siê usytuowanie na dzia³ce budynku gara¿owo
 gospodarczego jednokondygnacyjnego o max. powierzchni zabudowy 30 m2  jako budynku jednokondygnacyjnego bez podpiwniczenia, wolnostoj¹cego lub
w zabudowie bliniaczej.
6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê zobowi¹zuje siê
inwestora do uzgodnienia w Urzêdzie Gminy koncepcji
rozwi¹zañ architektonicznych danej dzia³ki.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1MU Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami lub handlem detalicznym zwi¹zanym z obs³ug¹
mieszkañców. Na obszarze tego terenu nale¿y
przewidzieæ parkingi dla obs³ugi mieszkañców.
2M
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3MU jak 1 MU Teren dzia³ek po³o¿ony w bezporednim s¹
siedztwie linii kolejowej stanowi obszar ograniczonego
u¿ytkowania. Jakakolwiek dzia³alnoæ na tym obszarze
wymaga zachowania warunków wynikaj¹cych
z rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 20.05.2000 (Dz.U. Nr 52 poz. 627)
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4M
5KD

jak 2M
Projektowana droga dojazdowa o szerokoci 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
6KDL Projektowane poszerzenie obustronne istniej¹cej drogi
lokalnej  ulicy Trakt Napoleoñski do szerokoci 13 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
7EE Tereny rezerwowe pod budowê stacji transformatorowych w trzech wariantach sytuacyjnych, do ostatecznego wyboru przez gestora tej inwestycji.
Zasady obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu gminnego,
b) odprowadzenie cieków bytowych docelowo do projektowanej sieci gminnej kanalizacji sanitarnej. Da czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê odprowadzenia
cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, atestowanych, okresowo opró¿nianych,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  przewiduje siê budowê kablowych linii niskiego napiêcia dla przy³¹czy budynków mieszkalnych oraz owietlenia drogi dojazdowej wg
ustaleñ Rejonu Dystrybucji Energii Szamotu³y Energetyki
Poznañskiej S.A. Szafki z urz¹dzeniami pomiarowymi lokalizowaæ nale¿y w ogrodzeniu na granicy dzia³ki (w linii
rozgraniczaj¹cej),
d) w zakresie ciep³ownictwa dopuszcza siê tylko kot³ownie
opalane paliwem ekologicznym,
e) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazoci¹gu niskiego cinienia.

§4
Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych op³at,
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 10%.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Rokietnica.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/103/92 Rady Gminy Rokietnica
z dnia 17 wrzenia 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Poznañskiego
Nr 1, poz. 4 z 18 stycznia 1992 r.) w sprawie miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rokietnica w czêci objêtej niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Józef Gawron

2005
UCHWA£A Nr XXXVI/264/2002 RADY GMINY W £UBOWIE
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czêæ
dz. nr ewid. 110 w Rybitwach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139) Rada Gminy w £ubowie uchwala co nastêpuje:.
§1
Uchwala siê czêciow¹ zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybitwy zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XVIII/109/96 Rady Gminy w £ubowie obejmuj¹c¹
ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz rysunek miejscowego planu zagospodarowania terenu.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rybitwach obejmuje czêæ dzia³ki oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerem 110 o powierzchni 0,33 ha.
§3
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2) Zasady realizowania sieci infrastruktury technicznej.
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§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:2500,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
2) Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy budynku mieszkalnego.
3) Sposób ustawienia kalenic dachowych.
4) Pas zieleni ekologicznej.
§5
Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1. Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y.
2. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy £ubowo.
3. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:2500 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.
4. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelonych symbolem.
5. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub
wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
6. Inwestycjach szczególnie szkodliwych dla rodowiska nale¿y przez to rozumieæ inwestycje wymienione w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r §1.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6
1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na
rysunku planu symbolem M, stanowi¹cy obszar jednej
dzia³ki, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe: handel, ma³a gastronomia, drobne rzemios³o. Us³ugi te nie mog¹ nale¿eæ
do inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska ani
do inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) Nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy
w odleg³oci 15 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi powiatowej KDP 414. Osie pod³u¿ne budynków i kalenice
dachów ustawiaæ równolegle do drogi.
2) Forma projektowanego budynku mieszkalnego winna
byæ nastêpuj¹ca:
a) rzut poziomy z dopuszczeniem ryzalitów, ganków,
werand, itp.,
b) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
c) dach dwuspadowy lub wielospadowy, symetryczny, o nachyleniu 40°-45° kryty dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê w kolorze czerwonym
lub brunatnym,
d) obowi¹zuje zakaz stosowania pe³nych ogrodzeñ.

3) Budynek gospodarczy lub gara¿ nie powinien przekraczaæ powierzchni 40 m2. Wysokoæ  jedna kondygnacja do okapu dachu. Osie pod³u¿ne budynku gospodarczego i kalenic dachu  prostopad³e do osi ulicy.
Forma dachu analogiczna jak forma dachu budynku
mieszkalnego.
4) Pomieszczenia us³ugowe, dopuszczone zgodnie z ust.
2 nale¿y wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub dobudowaæ od strony tylnej.
§7
1. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z drogi powiatowej
KDP 414.
2. Obiekty kubaturowe nale¿y pod³¹czyæ do wodoci¹gu
wiejskiego.
3. cieki przewiduje siê docelowo odprowadzaæ kana³em
przez przepompowniê do oczyszczalni w Dziekanowicach.
Do czasu wybudowania kolektora dopuszcza siê szczelny
zbiornik bezodp³ywowy.
4. Dla odprowadzenia cieków opadowych ustala siê rozwi¹zania indywidualne w postaci studni ch³onnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokó³
zabudowañ.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê paliwa
ekologiczne.
6. Odpady komunalne i komunalno  podobne gromadziæ
w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.
7. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ teren zasiliæ
przez przy³¹cze do istniej¹cej sieci.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§8
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych op³at
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 8%.
§9
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/109/96 Rady Gminy w £ubowie
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy terenów mieszkaniowo  us³ugowych
w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi
niniejsz¹ uchwa³¹.
§10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy £ubowo.
§11
Uchwa³a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania
przestrzennego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Zobel
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UCHWA£A Nr XXVII/392/2002 RADY MIEJSKIEJ W RODZIE WLKP.
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV
Nagradowice  Kijewo w Gminie roda Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada
Miejska w rodzie Wlkp uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV Nagradowice
 Kijewo w Gminie roda Wlkp.
§2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹ niniejszej
Uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:10000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§4
Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §2 niniejszej uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej.
2) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w rodzie Wlkp.
3) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
4) Funkcji terenu  nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego.
5) Terenie  nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) Uci¹¿liwoci dla rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami, tak¿e szkodliwe promieniowanie
i oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych.
§5
U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane
miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
(Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z pón. Zm.).
2) Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ
w rodowisku, oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania
(Dz.U. z 1998 r. Nr 107 poz. 676).
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pón. zm.).
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627).
5) Ustawa z dnia 18 wrzenia 2001 roku o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 10 poz. 1085).
6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz.U. Z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pón. zm.).
7) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz.U. Z 1995 r. Nr 16 poz. 78 z pón. zm.).
8) Ustawa z dnia 24 padziernika 1974 roku Prawo wodne
(Dz.U. Z 1974 r. Nr 38 poz. 230 z pón. zm.).
9) Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji
(Dz.U. Nr 93 poz. 589).
10) Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi
albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, obiektów oraz
robót zmieniaj¹cych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93
poz. 590).
§6
Przedmiot i zakres planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ niniejszego planu zosta³ wyznaczony
Uchwa³¹ Nr XVII/268/01 Rady Miejskiej w rodzie Wlkp.
z dnia 18 grudnia 2000 roku o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii 110 kV w Gminie roda Wlkp.
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§7
Obszar objêty planem
1) Planem objêto obszar, bêd¹cy korytarzem dla przebiegu
napowietrznej linii WN 110 kV od G³ównego Punktu Zasilania roda Wlkp. w Kijewie do granicy z gmin¹ Kleszczewo, jest to pas terenu o szerokoci oko³o 35 m i d³ugoci
13260 m.
2) Obszar, o którym mowa w pkt 1 obejmuje czêci nastêpuj¹cych nieruchomoci w gminie roda Wlkp.:
a) obrêb Kijewo, dzia³ki nr: 12/1, 17, 153, 154/1, 155/1,
155/13, 155/14,
b) obrêb Pêtkowo  Strzeszki, ark. 1 i 2 dzia³ki nr: 64/1, 67,
63/1, 63/3, 69a, 70, 71, 76, 77, 85, 88, 91a, 99, 100, 101,
103, 104,
c) obrêb S³upia Wielka,
ark. 1a, dzia³ki nr: 110/2, 110/5, 110/73,
ark. 1b, dzia³ki nr: 55, 65/1, 67, 68, 70, 71/1, 71/2, 72/1,
73, 95, 98, 101.
d) obrêb ¯abikowo, ark. 1, dzia³ki nr: 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18/1, 19, 24, 26, 36.
e) obrêb Koszuty, ark. 1, dzia³ki nr: 61, 115, 116, 117, 118,
149, 152/1, 153, 155/1, 156, 157/3, 158/3, 159/2, 185,
186, 187/2, 187/3,
f) obrêb Januszewo, ark. 1, dzia³ki nr: 3, 13, 19/17, 40,
62/1, 66/1, 68/1, 70/1, 71/4, 72, 81, 82,
g) obrêb Jaros³awiec,
ark. 1, dzia³ki nr: 3, 4, 10, 12/1,
ark. 2, dzia³ki nr: 55/1, 56/1, 57/1.
h) obrêb Zmys³owo, ark. 2, dzia³ki nr: 40/2, 40/3, 41, 43,
70, 71, 72, 73.
§8
Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o którym
mowa w §3.
§9
Plan dopuszcza wejcie na inne dzia³ki ni¿ wymienione
w planie, o ile bêd¹ to s¹siednie nieruchomoci i bêdzie to
wynika³o z uzgodnieñ z w³acicielami.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania
§10
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem PO stanowi
korytarz napowietrznej linii WN 110 kV wraz ze stref¹ potencjalnych uci¹¿liwoci.
§11
Liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania, stanowi linia ci¹g³a z kropkami,
przedstawiona na rysunku planu.

ROZDZIA£ III
Szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb
ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego
i zdrowia ludzi, prawid³owego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych
i lenych.
§12
Linia WN 110 kV mo¿e wp³ywaæ na ludzi i rodowisko poprzez
sk³adow¹ elektryczn¹ pola elektromagnetycznego; miar¹ bezporedniego oddzia³ywania tej sk³adowej jest natê¿enie pola
o czêstotliwoci 50Hz.
§13
Wyznacza siê korytarz napowietrznej linii WN 110 kV wraz ze
stref¹ potencjalnych uci¹¿liwoci, oznaczon¹ na rysunku
planu symbolem PO o szerokoci 14,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu, na dwie strony, przy zachowaniu przepisów oraz
nastêpuj¹cych warunków:
1) Na granicy strefy, dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego, charakteryzowane poprzez wartoci graniczne wielkoci fizycznych, nie
mog¹ przekraczaæ poziomów okrelonych w przepisach
szczególnych, w tym sk³adowa elektryczna nie mo¿e przekraczaæ wartoci 10 kV/m.
2) Ostateczna wielkoæ strefy ograniczonego u¿ytkowania
zostanie okrelona odpowiedni¹ decyzj¹ upowa¿nionego
organu, zgodnie z przepisami.
3) W celu zabezpieczenia urz¹dzeñ i konstrukcji przed pr¹dem pojemnociowym, nale¿y zastosowaæ uziemienia.
4) Przy wykonywaniu wszelkich wykopów, dla osadzenia
s³upów energetycznych, zwróciæ uwagê na istniej¹c¹ sieæ
gazow¹, urz¹dzenia melioracyjne oraz ewentualne stanowiska archeologiczne.
5) Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami
przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi.
6) Utrzymuje siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu,
wszelkie prace prowadziæ z zachowaniem podstawowych
przepisów bezpieczeñstwa.
7) W wyznaczonym korytarzu ustala siê realizacjê ³¹cznie
z lini¹ 110 kV linii 15 kV.
§14
Ustala siê obowi¹zek przeprowadzania pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego
w otoczeniu WN 110 kV, w sposób:
1) Który pozwoli na wyznaczenie miejsc wystêpowania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego o wartociach dopuszczalnych, okrelonych w przepisach.
2) Wyznaczaj¹cy faktyczne granice strefy potencjalnych
uci¹¿liwoci.
§15
Przy projektowaniu linii 110 kV nale¿y uwzglêdniæ jej oddzia³ywanie na inne urz¹dzenia istniej¹ce w s¹siedztwie pasa
terenu objêtego planem, w szczególnoci wp³yw na urz¹dzenia telekomunikacyjne.
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§16
1. Ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich rozwi¹zañ technicznych przy przekraczaniu linii 110 kV przez
istniej¹ce linie kolejowe, teren drogi krajowej, drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych, przy czym:
1) Nale¿y zachowaæ skrajnie kolei oraz skrajnie dróg,
o wymiarach zgodnych z przepisami.
2) S³upy linii realizowaæ poza obszarami kolejowymi oraz
pasami drogowymi, w odleg³ociach wynikaj¹cych
z przepisów lub uzgodnieñ.
2. Wszystkie przyjête rozwi¹zania techniczne nale¿y uzgadniaæ z odpowiednimi organami kolejowymi oraz w³acicielami dróg.
§17
Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby terenu, przez
niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe
gromadzenie odpadów.
§18
Zakazuje siê prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych panuj¹ce
na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie stosunki
gruntowo  wodne.
§19
Uci¹¿liwoci dla rodowiska, zwi¹zane z linia elektroenergetyczn¹, nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnych wartoci poza
stref¹ ograniczonego u¿ytkowania, o której mowa w §12.
§20
Odszkodowanie za ewentualne ograniczenia sposobu korzystania ze rodowiska lub nieruchomoci, zwi¹zane z uchwaleniem planu, a w szczególnoci z wyznaczeniem strefy ograniczonego u¿ytkowania, nale¿y regulowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§21
Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy jeli:
1) Nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w §5 przepisów, chyba, ¿e z ich treci bêdzie
wynika³ obowi¹zek dokonania zmiany planu.
2) Nast¹pi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych dzia³ek.
§22
Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV
Nagradowice  Kijewo w gminie roda Wlkp., traci moc
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
roda Wlkp., zatwierdzony uchwa³¹ Nr XII/14/91 Rady Miasta
i Gminy w rodzie Wlkp. z dnia 16 kwietnia 1991 roku
(opubl. w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 7, poz. 103), w granicach
obszaru objêtego planem, o którym mowa w §§7 i 8.
§23
Odstêpuje siê od ustalenia stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczaniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§24
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w rodzie Wlkp.
§25
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
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UCHWA£A Nr XXVII/393/2002 RADY MIEJSKIEJ W RODZIE WLKP.
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: z³o¿a kruszywa naturalnego oraz terenu
dzia³alnoci gospodarczej we wsi Czarne Pi¹tkowo, gm. roda Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada
Miejska w rodzie Wlkp. uchwala co nastêpuje:.
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: z³o¿a kruszywa naturalnego oraz
terenu dzia³alnoci gospodarczej we wsi Czarne Pi¹tkowo,
gm. roda Wlkp.
§2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹ niniejszej
Uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§4
Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1, ust. 2 uchwa³y, o ile z treci przepisu
nie wynika inaczej,
2) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w rodzie Wlkp., o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
3) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
4) Funkcji terenu  nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego.
5) Przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
6) Terenie  nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi.
7) Obszar górniczy  nale¿y przez to rozumieæ przestrzeñ,
w granicach której przedsiêbiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny objêtej koncesj¹.

8) Teren górniczy  nale¿y przez to rozumieæ przestrzeñ
objêt¹ przewidywanymi wp³ywami robót górniczych zak³adu górniczego.
9) Filar ochronny  nale¿y przez to rozumieæ pas terenu,
w granicach którego ze wzglêdu na ochronê oznaczonych
dóbr, wydobywanie kopalin nie mo¿e byæ prowadzone
albo mo¿e byæ dozwolone tylko w sposób zapewniaj¹cy
ochronê tych dóbr.
10) Dzia³alnoci gospodarczej  nale¿y przez to rozumieæ
zarobkowa dzia³alnoæ us³ugow¹, okrelon¹ w przepisach.
11) Uci¹¿liwoci dla rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
§5
U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane
miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:
1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. z 1994 roku Nr 27, poz. 96, z pón. zm.).
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126, z pón. zm).
3) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627).
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.
Nr 62, poz. 628).
6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy
- Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).
7) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
8) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78
z pón. zm.).
§6
Przedmiot planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu objêtego planem.
2. Zakres planu wynika z Uchwa³y Nr XXII/300/2001 Rady
Miejskiej w rodzie Wlkp. z dnia 20 czerwca 2001 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Czarne Pi¹tkowo
gm. roda Wlkp.
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§7
Obszar objêty planem
1. Planem objêto obszar o powierzchni 13,39 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1 po³o¿ony jest w gminie
roda Wlkp., w miejscowoci Czarne Pi¹tkowo. Znajduje
siê on przy drodze do Starkówca Pi¹tkowskiego, oko³o 800
m oddalony jest na pó³noc od drogi krajowej biegn¹cej
m.in. do Mi³os³awia.
§8
Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa
w §3. Granice obszaru odpowiadaj¹ granicom dzia³ek oznaczonych ewidencyjnymi numerami 107/2 i 108.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.
§9
1. Na obszarze objêtym planem ustala siê podstawowe
przeznaczenie:
1) Obszar górniczy: z³o¿a kruszywa naturalnego, oznaczony na rysunku planu symbolem PE, stanowi¹cy potencjalny obszar górniczy.
2) Filary ochronne, oznaczone na rysunku planu
symbolem FO.
3) Teren dzia³alnoci gospodarczej z dopuszczeniem poszerzenia obszaru górniczego, oznaczony na rysunku
planu symbolem AG/PE.
4) Teren dzia³alnoci gospodarczej oznaczony na rysunku
planu symbolem AG.
5) Teren dzia³alnoci gospodarczej, oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2. Przy zachowaniu przepisów, plan ustala na terenach
AG i AG/PE funkcjê mieszkaniow¹, jako przeznaczenie
dopuszczalne.
§10
Teren górniczy z³o¿a kruszywa naturalnego tworz¹: obszar
górniczy PE wraz z filarami ochronnymi FO, teren dzia³alnoci
gospodarczej z dopuszczeniem poszerzenia obszaru górniczego AG/PE, teren dzia³alnoci gospodarczej AG, oraz teren
istniej¹cej zabudowy siedliskowej M.
§11
Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 pkt 8, niniejszym
planem zmienia siê przeznaczenie gruntów:
1) sad R IV a o powierzchni 0,0300 ha,
2) rola kl IV a o powierzchni 1,1400 ha,
3) rola kl IV b o powierzchni 0,9300 ha,
4) rola kl VI o powierzchni 9,6800 ha,
5) ³¹ka kl VI o powierzchni 1,4600 ha,
6) nieu¿ytki o powierzchni 0,0600 ha,
na cele okrelone w uchwale.
§12
Linia ci¹g³a oznaczona na rysunku planu stanowi liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach
zagospodarowania, okrelonych w uchwale.

ROZDZIA£ III
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
§13
1. Ustala siê eksploatacjê z³o¿a kruszywa naturalnego z obszaru górniczego, PE, przy zachowaniu przepisów,
Polskich Norm i ustaleñ uchwa³y.
2. Eksploatacjê nale¿y prowadziæ przy zachowaniu warunków bezpieczeñstwa, a szczególnie odnosi siê to do zboczy
wyrobiska, które nale¿y formowaæ przy uwzglêdnieniu
k¹ta stoku naturalnego.
§14
Plan dopuszcza wykonanie projektu zagospodarowania z³o¿a
dla czêci obszaru PE oraz wyst¹pienie o koncesjê na eksploatacjê na tê czêæ.
§15
Ustala siê, ¿e zdejmowany sukcesywnie nadk³ad nale¿y magazynowaæ na tymczasowych zwa³owiskach, zlokalizowanych
na obszarze górniczym PE.
§16
1. Podczas eksploatacji i rekultywacji o której mowa w §25
w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych bêdzie
prowadzona gospodarka bezodpadowa.
2. Nadk³ad bêdzie podlega³ odzyskowi, w ca³oci
zostanie zagospodarowany do rekultywacji terenu
poeksploatacyjnego.
§17
1. W ramach terenu górniczego, w s¹siedztwie istniej¹cej
zabudowy siedliskowej, w odleg³ociach wynikaj¹cych
z przepisów przeciwpo¿arowych, ustala siê zorganizowanie miejsca obs³ugi technicznej, na którym nale¿y zlokalizowaæ pomieszczenia socjalne i sanitarne, utwardzony
punkt naprawy sprzêtu, utwardzony i zadaszony punkt
sk³adowania olejów oraz miejsce zbierania odpadów
komunalnych.
2. Obiekty, o których mowa wy¿ej, maj¹ mieæ charakter
obiektów tymczasowych.
§18
1. Wokó³ obszaru górniczego wyznaczono filary ochronne
FO, z których wydobycie kruszywa nie mo¿e byæ
prowadzone.
2. Obiektami chronionymi, od których wyznaczono filary, s¹
granice dzia³ek s¹siadów, istniej¹ca zabudowa siedliskowa, dla których jest to pas terenu o szerokoci 10 m.
§19
1. Wokó³ istniej¹cych linii energetycznych wyznacza siê filary
ochronne.
2. Plan dopuszcza eksploatacjê kruszywa z filara ochronnego, pod warunkiem zachowania wymaganej przepisami
odleg³oci od s³upków
3. Plan dopuszcza przeniesienie linii energetycznych, poza
granice opracowania, dlatego filary ochronne o których
mowa wy¿ej nie zosta³y naniesione na rysunek planu.
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§20
Na terenach dzia³alnoci gospodarczej AG/PE oraz AG ustala
siê nastêpuj¹ce zagospodarowanie:
1) Realizacjê zabudowy zwi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, przy czym ustala siê wysokoæ zabudowy do
II kondygnacji lub 7 m, licz¹c od okapu do powierzchni
terenu.
2) Plan dopuszcza realizacjê zabudowy mieszkaniowej, przy
czym ustala siê:
a) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji, tzn. parter
z poddaszem u¿ytkowym,
b) dach o nachyleniu do 45°,
c) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków.
3) Plan dopuszcza realizacjê zabudowy zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz funkcji mieszkaniowej w jednaj
bryle, przy zachowaniu przepisów oraz ustaleñ planu.
4) Ustala siê koniecznoæ zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc
postojowych na w³asnej dzia³ce, przy czym:
a) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi
charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ nonoci¹, trwa³oci¹, równoci¹ i odpornoci¹ na deformacje
spowodowane punktowymi obci¹¿eniami statycznymi,
b) stanowiska postojowe zaprojektowaæ i wykonaæ zgodnie z wymogami przepisów oraz Polskich Norm.
5) Ustala siê nieprzekraczalna liniê zabudowy: 15 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi.
§21
1. Na terenie istniej¹cej zabudowy siedliskowej M utrzymuje
siê istniej¹c¹ zabudowê przy czym przy zachowaniu
przepisów plan dopuszcza jej przebudowê, nadbudowê
i modernizacjê.
2. Plan dopuszcza, przy zachowaniu przepisów, zorganizowanie na terenie zabudowy siedliskowej miejsca obs³ugi
technicznej, o którym mowa w §17.
3. Plan dopuszcza prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w ramach terenu zabudowy siedliskowej M.

ROZDZIA£ IV
Granice i zasady zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie
§22
1. Ochronie podlega istniej¹cy teren zabudowy siedliskowej
oraz granice dzia³ek s¹siednich i linie energetyczne, dla
których wyznaczono filary ochronne, zgodnie z §§18 i 19.
2. W przypadku prowadzenia eksploatacji na terenie AG/PE,
obiektem chronionym jest te¿ istniej¹ca droga, od której
nale¿y wyznaczyæ filar ochronny o szerokoci wynikaj¹cej
z przepisów.

ROZDZIA£ V
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury
§23
1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu górniczego ustala siê
z drogi, oznaczonej numerem ewidencyjnym 21, le¿¹cej

Poz. 2007

poza granicami opracowania, a tak¿e poprzez wewnêtrzne
drogi gruntowe, przy zachowaniu przepisów, przy czym:
1) Utwardzony zjazd z drogi wykonaæ o szerokoci min.
6 m i d³ugoci min. 10 m oraz w taki sposób, aby
ochroniæ nawierzchniê drogi przed zanieczyszczeniami
przenoszonymi z obszaru górniczego przez ko³a
samochodów.
2) W³¹czenie zjazdu do drogi wykonaæ z zachowaniem
warunków widocznoci.
3) Zapewniæ ci¹g³oæ odwodnienia zjazdu wzd³u¿ drogi
publicznej.
4) £adunek kruszywa na pojazdach nie mo¿e przekraczaæ
dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogê.
2. Plan dopuszcza poszerzenie istniej¹cej poza granicami
opracowania drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym
21, do szerokoci 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
§24
1. Dla celów zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³o¿a kruszywa naturalnego, ustala siê korzystanie z istniej¹cej na terenie M
infrastruktury technicznej.
2. Ustala
siê
nastêpuj¹ce
warunki
korzystania
z infrastruktury:
1) Kanalizacja sanitarna: gromadzenie cieków bytowych
w szczelnym zbiorniku bezodp³ywowym.
2) Kanalizacja deszczowa: z punktu sk³adowania oleju
i punktu napraw sprzêtu, zastosowaæ lokaln¹ sieæ
z odstojnikami szlamowymi i separatorami oraz
z odpowiednim zabezpieczeniem technicznym chroni¹cym glebê i wody podziemne przed zanieczyszczeniem zwi¹zkami ropopochodnymi.
3. Zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia
w wodê, dopuszcza siê korzystanie z innych urz¹dzeñ
wodnych.
4. Urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych.
5. Inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
§25
1. Dla terenów AG/PE oraz AG ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi oznaczonej nr 21, znajduj¹cej siê poza granicami opracowania.
2. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki realizacji infrastruktury:
1) Kanalizacja sanitarna: tymczasowo, tzn. do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków
bytowych w szczelnym zbiorniku bezodp³ywowym.
2) Kanalizacja deszczowa: docelowo do kanalizacji deszczowej z dróg wewnêtrznych i terenów utwardzonych;
plan dopuszcza odprowadzenie deszczówki po podczyszczeniu w odpowiednich urz¹dzeniach technicznych odprowadziæ do najbli¿szego zbiornika; zakazuje
siê odprowadzania wód na teren s¹siednich dzia³ek.
3) Zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê.
4) Urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycznych; plan dopuszcza realizacjê
trafostacji na terenach dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli
bêdzie to wynika³o z potrzeb energetycznych, po uzy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

Poz. 2007

 8470 

skaniu warunków technicznych od w³aciwego
zak³adu.
5) Inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
§26
Plan dopuszcza podzia³ terenu AG/PE oraz AG pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) granice bêd¹ prowadzone pod katem prostym lub
zbli¿onym do prostego w stosunku do linii rozgraniczaj¹cych drogi,
b) ka¿da z nowo wydzielonych dzia³ek bêdzie mia³a zapewniony dostêp do drogi publicznej,
c) minimalna powierzchnia nowo powsta³e dzia³ki nie bêdzie
mniejsza ni¿ 2000 m2.

ROZDZIA£ VI
Szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹cy z potrzeb
ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego
i zdrowia ludzi, prawid³owego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych
i lenych.
§27
Przy zachowaniu przepisów, plan dopuszcza eksploatacjê
z obszaru górniczego innej kopaliny pospolitej, to jest torfy.
§28
1. Po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a, ustala siê wodny kierunek rekultywacji.
2. Plan dopuszcza realizacjê rekreacji na terenach
porekultywacyjnych.
3. Ustala siê prowadzenie sukcesywnej rekultywacji, zgodnie
z zakresem ustalonym w dokumentacji rekultywacji, przy
zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
1) Ustala siê wykorzystanie do celów rekultywacji,
w pierwszej kolejnoci, nadk³adu magazynowego na
obszarze górniczym, o którym mowa w §15; przy czym
nale¿y zachowaæ bezpieczeñstwo zboczy.
2) Dopuszcza siê wykorzystanie do celów rekultywacji
gruntów przywo¿onych z poza obszaru eksploatacji,
pod warunkiem zachowania ich naturalnego uk³adu
litologicznego oraz spe³nienia wymogów obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów.
3) Ustala siê sukcesywne przywracanie do w³aciwego
stanu inne elementy rodowiska przyrodniczego, nie
wymienione wy¿ej.
§29
1. Nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi przez zbieranie odpadów i odprowadzanie cieków; nale¿y zabezpieczyæ powsta³e wyrobisko przed
niekontrolowanym u¿ytkowaniem, w tym zamiecaniem
i wylewaniem nieczystoci.

2. W trakcie eksploatacji z³o¿a zakazuje siê dokonywania
napraw sprzêtu w wyrobisku, w sposób zagra¿aj¹cy zanieczyszczeniem rodowiska gruntowo  wodnego zwi¹zkami ropopochodnymi.
3. Je¿eli naprawa sprzêtu bêdzie konieczna w miejscu eksploatacji, przedsiêbiorca do³o¿y starañ maj¹cych na celu
eliminacjê zagro¿eñ, o których mowa wy¿ej.
§30
Zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko wymienianych w przepisach,
innych ni¿ okrelone w planie.
§31
Wszelkie prace ziemne nale¿y wykonywaæ po uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru archeologicznego.

ROZDZIA£ VII
Ustalenia koñcowe
§32
Plan zachowuje wa¿noæ równie¿ wtedy, jeli nast¹pi:
1) Zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów chyba, ¿e z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu.
2) Zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.
§33
Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: z³o¿a kruszywa naturalnego i terenu dzia³alnoci gospodarczej we wsi Czarne
Pi¹tkowo, gm. roda Wlkp., traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy roda Wlkp., zatwierdzony uchwa³¹ Nr XII/14/91 Rady Miasta i Gminy w rodzie
Wlkp. z dnia 16 kwietnia 1991 roku (opubl. w Dz. Urz. Woj.
Pozn. Nr 7, poz. 103), w granicach obszaru objêtego planem,
o którym mowa w §§7 i 8.
§34
Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci 30%.
§35
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w rodzie Wlkp.
§36
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
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UCHWA£A NR XXIV/269/2002 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice, obejmuj¹cej dzia³kê nr ewid. 171/
18 we wsi W³oszakowice w rejonie ul. Kurpiñskiego
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹
Nr XVI/153/2000 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 2 padziernika 2000 roku w sprawie przyst¹pienia do wprowadzenia
zmiany do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice we W³oszakowicach uchwala siê
zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy W³oszakowice, zatwierdzonego przez Radê Gminy W³oszakowice w dniu 12 grudnia 1994 roku uchwa³¹ Nr IV/23/94
(Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 16, poz. 102 z 1994 r.) obejmuj¹c¹
dzia³kê nr ewid. 171/18 we wsi W³oszakowice, zwan¹ dalej
planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Plan obejmuje obszar, którego granice okrela rysunek 
planu, bêd¹cy jego integraln¹ czêci¹ w skali 1:5000,
a mianowicie dzia³kê nr ewid. 171/18 we wsi W³oszakowice
przy ul. Kurpiñskiego (droga do Bukowca Górnego).
§2
Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Zmianie planu  nale¿y przez to rozumieæ zmianê w planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice dla terenu po³o¿onego we wsi W³oszakowice
(po³o¿enie okrela rysunek zmiany).
2) Rysunku zmiany planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek
w skali 1:5000 z oznaczon¹ graficznie zmian, stanowi¹c¹
integraln¹ czêæ planu  za³¹cznik do uchwa³y.
3) Terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczaj¹cymi ten
obszar od innych obszarów o ró¿nej funkcji.
4) Przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie terenu i obiektów na cele upraw ogrodniczosadowniczych z prawem zabudowy.
5) Przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie uzupe³niaj¹ce przeznaczenie podstawowe,
równie¿ obiekty zwi¹zane ze sprzeda¿¹.
6) Przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.
7) Nakazywaniu, zakazywaniu lub obowi¹zywaniu  nale¿y
przez to rozumieæ ¿e wprowadza siê nakaz, zakaz lub
obowi¹zek na obszarze objêtym zmian¹ planu.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczególne
§3
Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie dzia³ki nr ewidencyjny 171/18 we wsi W³oszakowice na potrzeby upraw sadowniczo  ogrodniczych z prawem zabudowy, któr¹ oznacza siê
symbolem 1.76 RO.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:5000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
a) linie rozgraniczaj¹ce teren o ró¿nym przeznaczeniu
funkcjonalnym,
b) granice obszaru opracowania.
§5
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wg zasad ustalonych w stosunku do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi o jakich mowa w §4 ust. 2 pkt a i b,
z uwzglêdnieniem ustaleñ dotycz¹cych infrastruktury technicznej, o których mowa w ni¿ej podanym ust. 3.
2. W celu zapewnienia warunków do ochrony rodowiska
naturalnego, zaleca siê przyjêcie zasady wyprzedzania
wszelkich zamierzeñ inwestycyjnych, realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady wyposa¿ania terenu
objêtego planem w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodê, energiê elektryczn¹
i telefon z istniej¹cych sieci na zasadach i warunkach
podanych przez ich w³acicieli.
b) W zakresie gospodarki ciekowej  do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie nieczystoci w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych
lokalizowanych na zasadach przepisów szczególnych.
Wywóz nieczystoci na warunkach obowi¹zuj¹cych na
terenie gminy. Docelowo obowi¹zkowe w³¹czenie do
sieci kanalizacji sanitarnej,
c) W zakresie ogrzewania (zaopatrzenia w ciep³o)  ustala
siê indywidualne ogrzewanie obiektów z zaleceniem
stosowania ekologicznych róde³ ciep³a (gaz, energia
elektryczna, olej opa³owy),
d) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi  obowi¹zkowa segregacja, gromadzenie w specjalistycznych kontenerach w obrêbie w³asnej dzia³ki, wywóz na wysypisko gminne wg przepisów szczególnych i lokalnych,
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e) Odprowadzenie wód opadowych  do istniej¹cej kanalizacji deszczowej lub sposobem powierzchniowym po
odczyszczeniu.

ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu
§6
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.76 RO
ustala siê:
1. Jako przeznaczenie podstawowe  przeznaczenie terenu
i obiektów na potrzeby upraw sadowniczo  ogrodniczych
z prawem zabudowy: obiektami mieszkalnymi, szklarniowymi, kot³owni itp.
2. Jako zabudowê uzupe³niaj¹c¹  dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów: gospodarczo  gara¿owych, magazynowych,
socjalno  higienicznych, handlowych (s³u¿¹cych sprzeda¿y produktów) itp.
3. Nieprzekraczaln¹ frontow¹ liniê zabudowy utrzymuje siê
w odleg³oci 20,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi
powiatowej Nr 21 120 W³oszakowice  Bronikowo (droga
do Bukówca Górnego).
4. Obiekty budowlane jednokondygnacyjne, mieszkalne
z poddaszem u¿ytkowym, architektura obiektów powinna
nawi¹zywaæ do krajobrazu i lokalnych tradycji budowlanych: dachy strome, symetryczne, kryte dachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna  z drogi powiatowej
Nr 21 120 relacji W³oszakowice  Bronikowo.
6. Mo¿liwoæ wtórnego podzia³u nieruchomoci z zachowaniem przepisów szczególnych.
7. Teren objêty stref¹ W ochrony archeologicznej  dzia³alnoæ inwestycyjna w strefie W na etapie projektowania wymaga uzgodnienia w WKZ, który okreli warunki
okrelaj¹ce warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor.
8. Nale¿y zapewniæ zaopatrzenie wodne dla celów ganiczych oraz drogi po¿arowe zapewniaj¹ce swobodny dojazd jednostek stra¿y po¿arnej, zapewniæ mo¿liwoæ
i warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych.
9. Nale¿y przewidzieæ miejsca pod urz¹dzenia elektroenergetyczne w iloci niezbêdnej do pokrycia zapotrzebowania
mocy  na zasadach podanych przez w³aciwy zak³ad
energetyczny.

10. Mo¿liwoæ rozbudowy linii telekomunikacyjnej  obowi¹zuje uzgodnienie z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. na etapie
pozwolenia na budowê i jej rozpoczêcia.
11. Wprowadziæ nasadzenia wokó³ terenu zimozielon¹ rolinnoci¹ nisk¹ i wysok¹.
12. teren objêty planem stanowi¹ grunty klasy IV  0,8900 ha;
V  1,000ha; VI  0,400ha; pochodzenia mineralnego.
Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych
i lenych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.. U. Nr 16 poz. 78
ze zmianami) przeznaczenie w/w gruntów na cele nierolnicze nie wymaga stosownej zgody.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§7
Uchyla siê ustalenia uchwa³y Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 12 grudnia 1994 roku Nr IV/23/94 w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego plany zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice, w czêci obejmuj¹cej dzia³kê
nr ewid. 171/18 we wsi W³oszakowice przy ul. Kurpiñskiego.
§8
Ustalenia niniejszego planu s¹ przepisem gminnym i stanowi¹ podstawê do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objêtego planem.
§9
Do planu do³¹cza siê Prognozê skutków wp³ywu ustaleñ
planu na rodowisko przyrodnicze
§10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ op³aty
od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 20% - grunt
stanowi w³asnoæ gminy..
§11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
W³oszakowice.
§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³oszakowice
() Andrzej Patelka
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UCHWA£A Nr XL/232/2002 RADY GMINY W KLESZCZEWIE
z dnia 8 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV
Nagradowice  Kijewo w gminie Kleszczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada
Gminy w Kleszczewie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV Nagradowice
Kijewo w Gminie Kleszczewo.
§2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹ niniejszej
Uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:10000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§4
Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §2 niniejszej uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
2) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy w Kleszczewie, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
3) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
4) Funkcji terenu  nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego.
5) Terenie  nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) Uci¹¿liwoci dla rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami, tak¿e szkodliwe promieniowanie
i oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych.
§5
U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane
miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
(Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z pón. zm.).
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pón. zm.).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami).
4) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy
- Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085).
5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz.U. Z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pón. zm.).
6) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz.U. Z 1995 r. Nr 16 poz. 78 z pón. zm.).
7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.
z 2000 r. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami).
8) Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji
(Dz.U. Nr 93 poz. 589).
9) Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi
albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, obiektów oraz
robót zmieniaj¹cych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93
poz. 590).
10) Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r.
w sprawie szcegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ
w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.U.
Nr 107 poz. 676).
§6
Przedmiot i zakres planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ niniejszego planu zosta³ wyznaczony
Uchwa³¹ Nr XXIX/171/01 Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 30 kwietnia 2001 roku o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii 110 kV w gminie Kleszczewo.

Obszar objêty planem:

§7
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1) Planem objêto obszar, bêd¹cy korytarzem dla przebiegu
napowietrznej linii WN 110 kV od G³ównego Punktu Zasilania Nagradowice do granicy z gmin¹ roda Wlkp., jest
to pas terenu o szerokoci oko³o 35 m i d³ugoci 6650 m.
2) Obszar, o którym mowa w pkt 1 obejmuje czêci nastêpuj¹cych nieruchomoci w gminie Kleszczewo:
a) obrêb Krerowo, ark. 1 dzia³ki oznaczone ewidencyjnie:
172/1, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 195/4, 196, 199, 200,
201/2, 202.
b) obrêb Zimin, ark. 1, dzia³ki oznaczone ewidencyjnie:
28, 29/1, 36/1, 37/1, 37/2, 46, 47, 50/1, 51/2, 52, 54, 56,
58, 62/3, 63, 64, 73, 74,
c) obrêb Krzy¿owniki, ark. 2, dzia³ki oznaczone ewidencyjnie: 80/1, 80/13, 80/15, 80/16, 81/2, 82/3, 83/4, 86/2,
86/4, 86/6, 93/3, 96/1.
§8
Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o którym
mowa w §3.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania
§9
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem PO stanowi
korytarz napowietrznej linii WN 110 kV wraz ze stref¹ potencjalnych uci¹¿liwoci.
§10
Liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania, stanowi linia ci¹g³a z kropkami,
przedstawiona na rysunku planu.

ROZDZIA£ III
Szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb
ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego
i zdrowia ludzi, prawid³owego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych
i lenych.
§11
Linia WN 110 kV mo¿e wp³ywaæ na ludzi i rodowisko poprzez
sk³adow¹ elektryczn¹ pola elektromagnetycznego; miar¹ bezporedniego oddzia³ywania tej sk³adowej jest natê¿enie pola
o czêstotliwoci 50Hz.
§12
Wyznacza siê korytarz napowietrznej linii WN 110 kV wraz ze
stref¹ potencjalnych uci¹¿liwoci, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem PO o szerokoci 14,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu, na dwie strony, przy zachowaniu przepisów oraz
nastêpuj¹cych warunków:
1) Na granicy strefy, dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego, charakteryzo-

2)

3)
4)

5)
6)

7)

Poz. 2009

wane poprzez wartoci graniczne wielkoci fizycznych, nie
mog¹ przekraczaæ poziomów okrelonych w przepisach
szczególnych, w tym sk³adowa elektryczna nie mo¿e przekraczaæ wartoci 10 kV/m.
Wielkoæ strefy ograniczonego u¿ytkowania zwi¹zanej
z lini¹ WN 110 kV, zostanie okrelona odpowiedni¹ decyzj¹ upowa¿nionego organu, zgodnie z przepisami.
W celu zabezpieczenia urz¹dzeñ i konstrukcji przed pr¹dem pojemnociowym, nale¿y zastosowaæ uziemienia.
Przy wykonywaniu wszelkich wykopów, dla osadzenia
s³upów energetycznych, zwróciæ uwagê na istniej¹c¹ sieæ
drenarsk¹ oraz ewentualne stanowiska archeologiczne.
Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami
przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi.
Utrzymuje siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu,
wszelkie prace prowadziæ z zachowaniem podstawowych
przepisów bezpieczeñstwa.
W wyznaczonym korytarzu ustala siê realizacjê ³¹cznie
z lini¹ 110 kV linii 15 kV.

§13
Ustala siê obowi¹zek przeprowadzania pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego
w otoczeniu WN 110 kV, w sposób:
1) Który pozwoli na wyznaczenie miejsc wystêpowania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego o wartociach dopuszczalnych, okrelonych w przepisach.
2) Wyznaczaj¹cy faktyczne granice strefy potencjalnych uci¹¿liwoci.
§14
Przy projektowaniu linii 110 kV nale¿y uwzglêdniæ jej oddzia³ywanie na inne urz¹dzenia istniej¹ce w s¹siedztwie pasa
terenu objêtego planem, w szczególnoci wp³yw na urz¹dzenia telekomunikacyjne.
§15
1. Ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich rozwi¹zañ technicznych przy przekraczaniu linii 110 kV przez
teren autostrady, drogi krajowej, drogi wojewódzkiej oraz
dróg powiatowych, przy czym:
1) Nale¿y zachowaæ skrajniê drogi, o wymiarach dla
poszczególnych klas dróg, zgodnych z przepisami.
2) S³upy linii realizowaæ poza pasami drogowymi w odleg³ociach od krawêdzi jezdni wynikaj¹cych z przepisów i uzgodnieñ.
2. Wszystkie przyjête rozwi¹zania techniczne nale¿y uzgadniaæ z w³acicielami dróg.
§16
Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby terenu, przez
niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe
gromadzenie odpadów.
§17
Zakazuje siê prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych panuj¹ce
na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie stosunki
gruntowo  wodne.
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§18
Uci¹¿liwoci dla rodowiska, zwi¹zane z lini¹ elektroenergetyczn¹, nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnych wartoci poza
stref¹ ograniczonego u¿ytkowania, o której mowa w §12.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§19
Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy jeli:
1) Nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w §5 przepisów, chyba, ¿e z ich treci bêdzie
wynika³ obowi¹zek dokonania zmiany planu.
2) Nast¹pi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych dzia³ek.
§20
Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV
Nagradowice  Kijewo w gminie Kleszczewo, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, uchwalony Przez Radê Gminy w Kleszczewie Uchwa³¹
Nr XV/72/91 z dnia 19 grudnia 1991 roku (opubl. w Dz. Urz.
Woj. Pozn. z dnia 29 stycznia 1992 roku Nr 1, poz. 6)
z póniejszymi zmianami, w granicach obszaru objêtego
planem, o którym mowa w §§7 i 8.

§21
1. Okrela siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
z 1999 roku Dz.U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) w wysokoci 0%.
2. W wypadku obni¿enia wartoci gruntów usytuowanych
w strefie ograniczonego u¿ytkowania wyznaczonej dla
projektowanej linii WN 110 kV NagradowiceKijewo, Energetyka Poznañska S.A. wyp³aci w³acicielom tych¿e gruntów na ca³kowite zaspokojenie ich roszczeñ jednorazowe
odszkodowanie stanowi¹ce rekompensatê za obni¿enia
wartoci gruntów, obni¿enie plonów oraz utrudnienia
zwi¹zane z budow¹ i eksploatacj¹ linii w tym za korzystanie z gruntów, w kwocie jaka wynikaæ bêdzie z wyceny
dokonanej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
§22
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§23
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Kazimierz K³osowicz

2010
UCHWA£A Nr 266/02/III RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 13 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Miasta Puszczykowa Nr 42/94/II z 12.12.1994 roku zmienionego Uchwa³¹ Nr 238/98/II Rady Miasta
Puszczykowa z 11.05.1998 roku oraz Uchwa³¹ Nr 191/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z 19.03.2001 roku  dla terenu
obejmuj¹cego dzia³ki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/5 po³o¿one w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka i Studzienna
(miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Wysoka i Studzienna)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 07.07.1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 Nr 15 poz. 139 ze
zmianami) w zwi¹zku z §6 ust. 3 pkt 1 i §9 ust. 3 pkt 5 Statutu
Miasta Rada Miasta Puszczykowa uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Miasta Puszczykowa Nr 42/94/II

z 12.12.1994 roku zmienionego Uchwa³¹ Nr 238/98/II Rady
Miasta Puszczykowa z 11.05.1998 roku  dla terenu obejmuj¹cego dzia³ki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/5 po³o¿one
w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysokiej i Studziennej.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2
1. Zmiana planu obejmuje obszar po³o¿ony w rejonie ulic:
Wysoka i Studzienna miedzy s¹siednimi terenami zabudo-
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wy mieszkaniowej od strony pó³nocno  zachodniej, pó³nocnej i pó³nocno  wschodniej a pasem drogowym ulic:
Studziennej i Wysokiej od strony po³udniowej i po³udniowo  wschodniej.
2. Obszary o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ dzia³ki nr:
345/2, 345/3, 345/4, 345/5 Ark. 9, obrêb Puszczykowo Stare.
3. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek zmiany planu
w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3
1. Celem zmiany planu jest zmiana ustaleñ miejscowego
planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego
Puszczykowa Starego na wniosek Zarz¹du Miasta w odniesieniu do przeznaczenia terenów i zasad ich podzia³u
w granicach opracowania w celu umo¿liwienia jego zagospodarowania.
2. Zmienia siê przeznaczenie terenów zieleni wysokiej leno
 parkowej z drog¹ publiczn¹ na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkalno 
us³ugowej z niezbêdn¹ obs³ug¹ komunikacyjn¹.
§4
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) Zmiana przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2) Zasady i warunki podzia³u dzia³ek budowlanych.
3) Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów a tak¿e maksymalne wskaniki
intensywnoci zabudowy.
4) Ustalenie granic i zasad zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochronie.
5) Zasady uzbrojenia terenu.
§5
Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Granica uchwalenia zmiany planu.
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania.
3) Istniej¹ce granice ewidencyjne do likwidacji.
4) Oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
5) Oznaczenie funkcji terenu zgodnie z odpowiednim
symbolem.
6) Oznaczenie funkcji terenu zgodnie z odpowiednim oznaczeniem graficznym na rysunku zmiany planu.
§6
Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1. Zmianie planu  nale¿y przez to rozumieæ zmianê miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y.
2. Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Miasta Puszczykowa, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej.

3. Rysunku zmiany planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
zmiany planu w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
niniejszej uchwa³y.
4. Procencie zabudowy dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê zabudowan¹ pod wszystkimi budynkami.
5. Numerze dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ numer ewidencyjny dzia³ki.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu:
1) Zak³ada siê doprowadzenie wody, pr¹du, gazu oraz utylizacjê odpadów na warunkach gwarantuj¹cych ochron¹
rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych wy³¹cznie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§8
Ustalenia dotycz¹ce podzia³u i ³¹czenia terenów:
1. Z dzia³ki nr 345/3 wydziela siê teren oznaczony w rysunku
zmiany planu symbolem K-1 jako poszerzenie istniej¹cego
ci¹gu komunikacyjnego (dzia³ka nr 345/4).
2. Z dzia³ki nr 345/5 wydziela siê teren oznaczony w rysunku
zmiany planu symbolem K-2 jako poszerzenie istniej¹cego
ci¹gu komunikacyjnego (dzia³ka nr 345/4).
3. Tereny oznaczone w rysunku zmiany planu symbolami
K-1 i K-2 oraz dzia³ka nr 345/4 ujête ³¹cznie stanowi¹ jedn¹
dzia³kê o funkcji pasa komunikacji pieszo  jezdnej oznaczon¹ w projekcie zmiany planu symbolem KP-J.
4. Z dzia³ki nr 345/2 wydziela siê teren oznaczony w rysunku
zmiany planu symbolem KD jako poszerzenie pasa drogowego ul. Studziennej.
5. Dzia³ki nr 345/5 pomniejszona o teren K-2 i 345/2 pomniejszona o teren KD ujête ³¹cznie stanowi¹ jedn¹ niepodzieln¹ dzia³kê budowlan¹  wg rysunku planu.
§9
Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenu dla terenów
oznaczonych symbolem MN:
1. Teren oznaczony symbolem MN jest terenem zabudowy
mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej.
2. Na terenie oznaczonym symbolem MN dopuszcza siê
mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji us³ugowej zawi¹zanej
wy³¹cznie z tzw. Wolnymi zawodami z zastrze¿eniem, ¿e
nie zdominuje ona funkcji podstawowej terenu.
3. Na terenie MN, o którym mowa w §9 p. 1  2 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zabudowa mieszkaniowa wy³¹cznie
jednorodzinna,
2) Dopuszcza siê realizacjê jedynie jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj¹cego.
3) Dopuszcza siê wprowadzenie funkcji us³ugowej jak
w §9 p. 2 w parterze budynku mieszkalnego oraz
w budynku wbudowanym w budynek mieszkalny lub
dobudowanym do budynku mieszkalnego.
4) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala
siê wysokoæ zabudowy nie wy¿sz¹ ni¿ 10,5 m od
poziomu istniej¹cego terenu mierzon¹ w poziomie
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kalenicy, przy czym wysokoæ ciany budynku usytuowanej w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m od granicy
z dzia³k¹ s¹siedni¹ nie mo¿e przekroczyæ 8,0 m.
5) Dopuszcza siê mo¿liwoæ podpiwniczenia budynku
mieszkalnego w wyniesieniem piwnic do 0,5 m ponad
najwy¿szy projektowany poziom terenu przy budynku.
6) Dla zabudowy mieszkaniowej ustala siê k¹t nachylenia
po³aci dachowej od 30° do 50°.
7) Na dzia³ce budowlanej poza obiektem mieszkalnym
dopuszcza siê realizacjê zabudowy:
a) gospodarczo  gara¿owej o powierzchni do 70,0 m2
w obiektach wolnostoj¹cych lub dobudowanych do
budynku mieszkalnego,
b) dla obiektu wymienionego w p. 7)a) obowi¹zuje
wysokoæ budynku do 5,0 m w linii kalenicy dachu,
dach stromy, k¹ta nachylenia po³aci od 30° do 50°,
c) dopuszcza siê funkcj¹ gara¿ow¹ w parterze budynku mieszkalnego.
8) Projekty koncepcyjne architektoniczne dla wszystkich
obiektów wznoszonych na terenie MN nale¿y uzgodniæ
z Urzêdem Miejskim w Puszczykowie.
9) Na terenie MN ustala siê nieprzekraczaln¹ frontow¹
liniê zabudowy od granicy pasa drogowego KP-J
w odleg³oci min. 20,0  wg rysunku zmiany planu.
10) Na dzia³ce MN obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od strony s¹siednich terenów zabudowy mieszkaniowej odleg³oci min. 17,5 m od granicy wschodniej dzia³ki  wed³ug oznaczenia w rysunku zmiany
planu.
11) Na terenie MN obowi¹zuje zakaz zmiany istniej¹cego
naturalnego ukszta³towania terenu poza lokalizacj¹ niezbêdnego dojazdu do projektowanych obiektów
kubaturowych.
12) Na terenie MN wydziela siê strefê zieleni wysokiej
i ogrodowej bez prawa zabudowy i lokalizacji parkingów, w której obowi¹zuje zakaz usuwania istniej¹cego
drzewostanu poza lokalizacj¹ niezbêdnego dojazdu do
projektowanych obiektów kubaturowych  zgodnie
z rysunkiem zmiany planu.
13) Na terenie MN wydziela siê strefê zieleni wysokiej
i ogrodowej z prawem zabudowy  zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
14) W strefie zieleni wysokiej i ogrodowej z prawem
zabudowy obowi¹zuje zakaz zmiany naturalnego
ukszta³towania terenu oraz zakaz usuwania istniej¹cego drzewostanu poza obszarem zainwestowania obiektami kubaturowymi i niezbêdnym dojazdem do projektowanych obiektów kubaturowych.
15) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ lokalizacjê wjazdu na teren
dzia³ki MN z pasa drogowego KP-J wed³ug oznaczenia
w rysunku zmiany planu.
16) Ustala siê procent zabudowy dzia³ki budowlanej nie
wiêcej ni¿ 15% ogólnej powierzchni dzia³ki.
§10
Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenu dla terenów
oznaczonych symbolem MN/U:
1. Teren oznaczony symbolem MN/U jest terenem zabudowy
mieszkalno  us³ugowej.

Poz. 2010

2. Na terenie MN/U obowi¹zuje zabudowa mieszkaniowa
wy³¹cznie jednorodzinna i towarzysz¹ca us³ugowa
o funkcji:
- hotelowej z przeznaczeniem na pobyt nie wiêcej ni¿
100 osób,
- pensjonatowej z przeznaczeniem na pobyt nie wiêcej
ni¿ 100 osób,
- gastronomicznej, wystawienniczej lub innej o podobnym charakterze.
3. Na terenie MN/U nie dopuszcza siê funkcji us³ugowej
wymagaj¹cej wjazdu na posesjê samochodów ciê¿arowych o masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 T z wyj¹tkiem
autobusów i ma³ych samochodów dostawczych.
4. Na terenie MN/U o którym mowa w §10 p. 1-3 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) Dopuszcza siê realizacjê jednie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj¹cego lub po³¹czonego z budynkiem us³ugowym.
2) Dopuszcza siê realizacjê obiektu o funkcji us³ugowej
jak w §10 p. 2 w budynku wolnostoj¹cym.
3) Dla zabudowy mieszkalno  us³ugowej na dzia³ce
MN/U ustala siê wysokoæ zabudowy nie wy¿sz¹ ni¿
10,5 m od poziomu istniej¹cego terenu mierzon¹
w poziomie kalenicy.
4) Dopuszcza siê mo¿liwoæ podpiwniczenia budynków
z wyniesieniem piwnic do 0,5 m ponad najwy¿szy
projektowany poziom terenu przy budynku.
5) Dla zabudowy mieszkalno  us³ugowej ustala siê k¹t
nachylenia po³aci dachowych od 30° do 50°.
6) Na dzia³ce budowlanej poza obiektem mieszkalno 
us³ugowym dopuszcza siê realizacje zabudowy:
a) gospodarczo  gara¿owej o powierzchni do 70,0 m2
w obiektach wolnostoj¹cych lub dobudowanych do
budynku mieszkalnego,
b) dla obiektu wymienionego w p. 6)a) obowi¹zuje
wysokoæ budynku do 5,0 m w linii kalenicy dachu,
dach stromy, k¹ta nachylenia po³aci od 30° do 50°,
c) dopuszcza siê funkcj¹ gara¿ow¹ w parterze budynku mieszkalnego.
7) Projekty koncepcyjne architektoniczne dla wszystkich
obiektów wznoszonych na terenie MN/U nale¿y uzgodniæ z Urzêdem Miejskim w Puszczykowie.
8) Na terenie MN/U ustala siê nieprzekraczaln¹ frontow¹
liniê zabudowy:
- od granicy pasa drogowego KP-J w odleg³oci min.
4,0 m od strony pó³nocnej i min. 8,0 m od strony
pó³nocno  zachodniej  zgodnie z rysunkiem zmiany
planu,
- od granicy pasa drogowego ul. Studziennej
w odleg³oci 15,0  17,0 m zgodnie z rysunkiem
zmiany planu,
- od granicy pasa drogowego ul. Wysokiej w odleg³oci min. 15,0 m  zgodnie z rysunkiem zmiany
planu, pod warunkiem zastosowania rodków technicznych wznoszonych obiektów zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci pasa drogowego do poziomu okrelonego w przepisach o i ochronie i kszta³towaniu
rodowiska.
9) Na terenie MN/U obowi¹zuje zakaz zmiany naturalnego ukszta³towania istniej¹cej grobli oraz usuwania
istniej¹cego na niej starodrzewia.
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10) Na terenie MN/U wydziela siê strefê zieleni wysokiej
i ogrodowej bez prawa zabudowy i lokalizacji parkingów  zgodnie z rysunkiem planu.
11) W strefie zieleni wysokiej i ogrodowej bez prawa
zabudowy i lokalizacji parkingów obowi¹zuje zakaz
usuwania istniej¹cego drzewostanu poza lokalizacj¹
niezbêdnego dojazdu do projektowanych obiektów
kubaturowych.
12) Na terenie MN/U wydziela siê strefê zieleni wysokiej
i ogrodowej bez prawa zabudowy i z prawem lokalizacji parkingów - zgodnie z rysunkiem planu.
13) W strefie zieleni wysokiej i ogrodowej bez prawa
zabudowy i z prawem lokalizacji parkingów obowi¹zuje zakaz usuwania istniej¹cego drzewostanu poza lokalizacj¹ parkingów i niezbêdnego dojazdu do projektowanych obiektów kubaturowych.
14) Na terenie MN/U wydziela siê strefê zieleni wysokiej
i ogrodowej prawem zabudowy  zgodnie z rysunkiem
zmiany planu.
15) W strefie zieleni wysokiej i ogrodowej z prawem
zabudowy obowi¹zuje zakaz usuwania istniej¹cego
drzewostanu poza obszarem zainwestowania obiektami kubaturowymi oraz niezbêdnym dojazdem do projektowanych obiektów kubaturowych.
16) W strefie zieleni wysokiej i ogrodowej z prawem
zabudowy dopuszcza siê lokalizacjê parkingu dla obs³ugi budynków na dzia³ce MN/U.
17) Na dzia³ce MN/U w strefie zieleni wysokiej z prawem
zabudowy dopuszcza siê podniesienie projektowanego terenu o 1,0  1,5 m powy¿ej terenu istniej¹cego
lecz nie wy¿ej ni¿ poziom pasa drogowego KP-J oraz
z zachowaniem naturalnego ukszta³towania terenu
i unikalnych walorów krajobrazowych.
18) Na dzia³ce MN/U w strefie zieleni wysokiej bez prawa
zabudowy i z prawem lokalizacji parkingów dopuszcza
siê podniesienie projektowanego terenu do poziomu
pasa drogowego KP-J.
19) Dla dzia³ki MN/U ustala siê zakaz lokalizacji wjazdu na
teren dzia³ki z pasa drogowego ul. Wysokiej i czêæ
ul. Studziennej przy skrzy¿owaniu tych ulic  wed³ug
oznaczenia w rysunku zmiany planu.
20) Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu MN/U ustala siê od
strony pasa drogowego KP-J.
21) Ustala siê procent zabudowy dzia³ki budowlanej nie
wiêcej ni¿ 25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
§11
1. W zakresie rozwi¹zañ materia³owych  dla wszystkich
obiektów kubaturowych nie dopuszcza siê stosowania na
zewn¹trz elewacji oraz dla okryæ dachowych takich materia³ów jak: papa, eternit, p³yty z blachy trapezowej i falistej,
p³yty pilniowe.
2. W zakresie rozwi¹zañ materia³owych wykoñczeniowych
dla ogrodzeñ posesji od strony pasów drogowych wprowadza siê nastêpuj¹ce materia³y: tynk, kamieñ, ceramika,
drewno, stal kuta lub profilowa, siatka stalowa.
3. Dla ogrodzeñ posesji od strony dzia³ek s¹siednich wprowadza siê maksymaln¹ wysokoæ 2,2 oraz zastosowanie
nastêpuj¹cych materia³ów: tynk, kamieñ, ceramika, drewno, stal kuta lub profilowa, siatka stalowa.

§12
Ustalenia dla terenu oznaczonego w rysunku zmiany planu
symbolem KP-J:
1. Obszar oznaczony symbolem KP-J stanowi odrêbn¹
dzia³kê i jest pasem drogowym komunikacji pieszo 
jezdnej.
2. Na obszarze oznaczonym symbolem KP-J dopuszcza siê
lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Dopuszcza siê podniesienie terenu oznaczonego symbolem KP-J na odcinku od ul. Studziennej do wjazdu na
dzia³kê MN zgodnie z naturalnym ukszta³towaniem terenu
na dzia³ce s¹siedniej nr 330/1 znajduj¹cej siê poza granic¹
zatwierdzenia zmiany planu.
4. Szerokoæ pasa drogowego oznaczonego symbolem
KP-J ustala siê na min. 7,0 m.
5. Parkowanie pojazdów dopuszcza siê wy³¹cznie na terenie
posesji.
6. Na obszarze oznaczonym symbolem KP-J obowi¹zuje
zakaz usuwania istniej¹cego starodrzewia.
7. Odprowadzenie wód opadowych nale¿y zapewniæ zgodnie
z ustaleniami dotycz¹cymi infrastruktury technicznej.
§13
Ustalenia dla terenu oznaczonego w rysunku zmiany planu
symbolem KD:
1. Obszar oznaczony symbolem KD stanowi odrêbna dzia³kê
i jest pasem komunikacji pieszo  jezdnej i stanowi poszerzenie istniej¹cego pasa drogowego ul. Studziennej.
2. Na obszarze oznaczonym symbolem KD dopuszcza siê
lokalizacjê rozbudowê i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
3. Odprowadzenie wód opadowych nale¿y zapewniæ zgodnie
z ustaleniami dotycz¹cymi infrastruktury technicznej.
§14
W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê co nastêpuje:
1. Zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ poprzez przy³¹czenie do istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych wy³¹cznie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
3. Odprowadzenie wód opadowych z obszaru  powierzchniowo a docelowo poprzez przy³¹czenie do systemu kanalizacji deszczowej.
4. Zasilanie dzia³ek budowlanych w energiê elektryczn¹
nale¿y zapewniæ z istniej¹cej sieci.
5. Dla celów grzewczych preferuje siê energiê elektryczn¹,
paliwa gazowe lub p³ynne, lub ród³a energii odnawialnej.
6. Na terenie dzia³ki MN/U dopuszcza siê mo¿liwoæ zmiany
tras przebiegu istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej.
7. W przypadku realizacji doprowadzenia gazu do projektowanych obiektów szafki przeznaczone na kurek g³ównych
i urz¹dzenia pomiarowe nale¿y lokalizowaæ w ogrodzeniu
na granicy posesji przy pasie drogowym.

ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§15
Trac¹ moc ustalenia planu miejscowego szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego
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zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Miasta Puszczykowa Nr 42/94/
II z 12.12.1994 roku zmienionego uchwa³¹ Nr 238/98/II Rady
Miasta Puszczykowa z 11.05.1998 roku dla rejonu objêtego
zakresem opracowania planu.
§16
Z uwagi na stan w³asnociowy gruntów nale¿¹cych do Miasta
Puszczykowa nie wystêpuje koniecznoæ ustalenia stawki
s³u¿¹cej naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci.

Poz. 2010

§17
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
() mgr Ludwik Madej
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