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UCHWA£A Nr LVI/535/2002 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego wzd³u¿ ul. Powstañców
Wielkopolskich pomiêdzy ul. Wroc³awsk¹ i Wojska Polskiego, na obszarze miasta Jarocina
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. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r.
Dz.U Nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami) na wniosek
Zarz¹du Miejskiego, Rada Miejska Jarocina uchwala co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego pomiêdzy ulicami:
Powstañców Wielkopolskich, Wojska Polskiego, Poln¹, Roln¹,
Zagonow¹ i Wroc³awsk¹
2. Plan obejmuje obszary w nastêpuj¹cych granicach:

Obszar A:
pó³nocna - poczynaj¹c od skrzy¿owania ul. Wroc³awskiej
z ul. Powstañców Wielkopolskich, wzd³u¿ tej ulicy
w kierunku wschodnim, do skrzy¿owania z ul. Wojska
Polskiego i dalej wzd³u¿ ul. Wojska Polskiego do granicy
lasu,
wschodnia - wzd³u¿ granicy lasu do ul.Polnej,
po³udniowa - wzd³u¿ ul. Polnej, Rolnej i Zagonowej
do wysokoci koñcówki ul.Rolnej równoleg³ej do ul.
Wroc³awskiej, wzd³u¿ tego fragmentu ul.Rolnej do dzia³ek
Nr 392/3 i 399/2 i wzd³u¿ granicy tych dzia³ek do
ul Wroc³awskiej,
zachodnia - wzd³u¿ ul.Wroc³awskiej w kierunku pó³nocnym, do skrzy¿owania z ul. Powstañców Wielkopolskich,
Obszar B:
pó³nocna - po³udniowa granica dzia³ek od nr 1058 do
nr 1076,
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wschodnia - zachodnia granica dzia³ki nr 1147,

-

stacje istniej¹ce 41- 023, 41-718, 41-719, 41-843,

po³udniowa - pó³nocna granica dzia³ek od nr 1144 do 1133,

-

stacje projektowane PTI, PT2, PT3, PT4, PTS,

zachodnia - wschodnia granica dzia³ek od nr 1112 do
nr 1109,

l) tereny urz¹dzeñ gazownictwa (stacje redukcyjne), oznaczone na rysunku planu - IG1,

3. Granice obszaru obowi¹zywania planu okrela rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego wzd³u¿ ul. Powstañców
Wielkopolskich pomiêdzy ul. Wroc³awsk¹ i Wojska Polskiego, sporz¹dzony na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§3. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
- wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych zmian¹
planu,
- umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych,
- wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikaj¹cych z nowego sposobu zagospodarowania terenu.
2. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
(do 5 kondygnacji), oznaczone na rysunku planu - MW l,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, oznaczone na rysunku planu  MNI,
c) tereny us³ug komercyjnych (hande1), oznaczone na rysunku planu - UCI,
d) tereny us³ug komercyjnych, dzia³alnoci produkcyjnej
o niskiej intensywnoci zagospodarowania (rzemios³o)
oraz sk³adowania i magazynowania towarów w obiektach
kubaturowych i terenów zabudowy mieszkaniowej mieszanej, oznaczone na rysunku planu -UC/PP2/PSI/MM,
e) tereny us³ug komercyjnych, dzia³alnoci produkcyjnej
o niskiej intensywnoci zagospodarowania (rzemios³o)
oraz sk³adowania i magazynowania towarów w obiektach
kubaturowych, oznaczone na rysunku planu - UC/PP2/PSI,
f) tereny us³ug gastronomii i turystyki oraz urz¹dzeñ transportu drogowego, oznaczone na rysunku planu - UC4/
UC6/TU,
g) tereny parków miejskich, oznaczone na rysunku planu ZP1,
h) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu - ZI,
i) wody ródl¹dowe p³yn¹ce, oznaczone na rysunku planu WSI,
j) tereny tras i ulic (komunikacji), oznaczone na rysunku
planu:
KL - ulice lokalne,
KD - ulice dojazdowe,
KP - ci¹gi piesze,
KPX - ci¹gi pieszo jezdne
k) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych (miejskie stacje
transformatorowe), oznaczone na rysunku planu:

a) przeznaczenie terenu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) klasyfikacja dróg publicznych.
2. Oznaczenie liniowe przedstawione na za³¹czniku skala
1:1000 okrelaj¹ orientacyjny przebieg projektowanej infrastruktury technicznej do ucilenia w projektach bran¿owych
i odpowiednich decyzjach administracyjnych.
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
- us³ugach, dzia³alnoci gospodarczej nieuci¹¿liwej - nale¿y
przez to rozumieæ rodzaje przedsiêwziêæ nie nale¿¹cych do
grupy mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
w rozumieniu art. 51, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska.
- uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
w szczególnoci: szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pó³ elektromagnetycznych, ha³as i drgania (wibracje),
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wód.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
niskiej (do 5 kondygnacji) - MWI, ustala siê:
1) lokalizacjê budynków mieszkalnych wielorodzinnych - dla
nowej zabudowy tzw. ma³e domy mieszkalne,
2) wysokoæ budynków do 5 kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,
3) lokalizacje us³ug nieuci¹¿liwych (nie powoduj¹cych zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu
poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów)
w parterach budynków mieszkalnych,
4) preferowane rozwi¹zanie formy dachów jako dwu
i wielospadowe w uk³adach kalenicowych (dla obiektów
adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych
i nowobudowanych),
5) nachylenia po³aci dachowych od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektów adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych i nowobudowanych),
6) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹,
cementow¹ lub innym materia³em dachówkopodobnym,
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7) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 50% powierzchni
ca³kowitej dzia³ki,
§6. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej - MN1, ustala siê:
1) lokalizacje budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wolnostoj¹cych,
2) wysokoæ budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji
w tym poddasze u¿ytkowe,
3) dopuszcza siê lokalizacjê budynku gara¿owego o powierzchni maksymalnej 25 m2 na jedno stanowisko i 40 rn2
na dwa stanowiska,

Poz. 706

§8. Dla terenów us³ug komercyjnych, dzia³alnoci produkcyjnej o niskiej intensywnoci zagospodarowania (rzemios³o)
oraz sk³adowania i magazynowania towarów w obiektach
kubaturowych i zabudowy mieszkaniowej mieszanej UC/PP2/PS1/MM, ustala siê:
1) lokalizacjê obiektów dla funkcji us³ug komercyjnych, dzia³alnoci produkcyjnej o niskiej intensywnoci zagospodarowania (rzemios³o) oraz sk³adowania i magazynowania
towarów w obiektach kubaturowych z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej mieszanej,
2) wysokoæ nowobudowanych obiektów do 3 kondygnacji
w tym poddasze u¿ytkowe,

4) budynki gara¿owe nale¿y lokalizowaæ w obrêbie
budynku mieszkalnego lub w linii zabudowy budynku
mieszkalnego,

3) lokalizacje us³ug nieuci¹¿liwych (nie powoduj¹cych zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu
poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów),

5) wysokoæ budynków gara¿owych - 1 kondygnacja,

4) rozwi¹zanie formy dachów jako wielospadowe w uk³adach kalenicowych (dla obiektów adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych i nowobudowanych),

6) preferowane rozwi¹zanie dachów jako pochy³e (wielospadowe),
7) nachylenie po³aci dachowych budynków mieszkalnych
(adaptowanych i nowobudowanych) od 22 do 45 stopni,
8) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub innym materia³em dachówkopodobnym,
9) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,5 metra nad terenem,
10) nieprzekraczalny procent zabudowy kubaturowej
dzia³ki w wysokoci 30% dla budynków wolnostoj¹cych,
11) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 25% powierzchni
ca³kowitej dzia³ki,
§7. Dla terenów us³ug komercyjnych (handel) - UC1,
ustala siê
1) lokalizacjê obiektów dla funkcji us³ug komercyjnych
o powierzchni sprzeda¿y mniejszej ni¿ 2000 m2 z wy³¹czeniem funkcji mieszkaniowej,
2) wysokoæ nowobudowanych obiektów do 3 kondygnacji
w tym poddasze u¿ytkowe,
3) lokalizacje us³ug nieuci¹¿liwych (nie powoduj¹cych zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu
poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów),
4) rozwi¹zanie formy dachów jako wielospadowe w uk³adach kalenicowych (dla obiektów adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych i nowobudowanych),
5) nachylenia po³aci dachowych od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektów adoptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych i nowobudowanych),
6) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹,
cementow¹ lub innym materia³em dachówkopodobnym,
7) lokalizacjê wszelkich urz¹dzeñ niezbêdnych do realizacji
funkcji,
8) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 75% powierzchni
ca³kowitej dzia³ki,

5) nachylenia po³aci dachowych od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektów adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych i nowobudowanych),
6) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹,
cementow¹ lub innym materia³em dachówkopodobnym,
7) lokalizacjê wszelkich urz¹dzeñ niezbêdnych do realizacji
funkcji,
8) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 75% powierzchni
ca³kowitej dzia³ki,
§9. Dla terenów us³ug komercyjnych, dzia³alnoci produkcyjnej o niskiej intensywnoci zagospodarowania (rzemios³o)
oraz sk³adowania i magazynowania towarów w obiektach
kubaturowych - DC/PP2/PS1, ustala siê:
1) lokalizacjê obiektów dla funkcji us³ug komercyjnych, dzia³alnoci produkcyjnej o niskiej intensywnoci zagospodarowania (rzemios³o) oraz sk³adowania i magazynowania
towarów w obiektach kubaturowych z wy³¹czeniem funkcji mieszkaniowej,
2) wysokoæ nowobudowanych obiektów do 3 kondygnacji
w tym poddasze u¿ytkowe,
3) lokalizacje us³ug nieuci¹¿liwych (nie powoduj¹cych zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu
poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów),
4) rozwi¹zanie formy dachów jako wielospadowe w uk³adach kalenicowych (dla obiektów adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych i nowobudowanych),
5) nachylenia po³aci dachowych od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektów adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych i nowobudowanych),
6) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹,
cementow¹ lub innym materia³em dachówkopodobnym,
7) lokalizacjê wszelkich urz¹dzeñ niezbêdnych do realizacji
funkcji,
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8) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 75% powierzchni
ca³kowitej dzia³ki,

1. Tereny komunikacji:

§10. Dla terenów us³ug gastronomii i turystyki oraz urz¹dzeñ transportu drogowego UC4/UC6/TU, ustala siê:

a) istniej¹ce i projektowane ulice lokalne oznaczone na
rysunku planu - KL, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, 16 m, 12 m,

1) lokalizacjê obiektów dla funkcji us³ug gastronomii i turystyki oraz urz¹dzeñ transportu samochodowego z wy³¹czeniem funkcji mieszkaniowej,

b) istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, oznaczone
na rysunku planu - KD, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,

2) wysokoæ nowobudowanych obiektów do 3 kondygnacji
w tym poddasze u¿ytkowe,

c) istniej¹ce i projektowane ci¹gi piesze oznaczony na
rysunku planu - KP, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 4m, 6 m,

3) rozwi¹zanie formy dachów jako wielospadowe w uk³adach kalenicowych (dla obiektów systemowych dopuszcza siê rozwi¹zania architektoniczne zgodne z zasadami
przyjêtymi dla sieci przez danego inwestora),
4) nachylenia po³aci dachowych od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektów adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych i nowobudowanych) z zastrze¿eniem pkt 3),
5) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub innym materia³em dachówkopodobnym,
6) lokalizacjê wszelkich urz¹dzeñ niezbêdnych do realizacji
funkcji,
7) maksymalna powierzchniê zabudowy do 75% powierzchni
ca³kowitej dzia³ki,
§11. Dla terenów parków miejskich - ZP1, ustala siê:
1) zadrzewienie obszaru dotychczasowych gruntów drzewami i krzewami ró¿nych gatunków zgodnie z warunkami
siedliskowymi i zagospodarowanie go uwzglêdniaj¹ce
ograniczone wykorzystanie rekreacyjne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
2) podstawê realizacji terenów zieleni stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe,
3) zakaz zabudowy kubaturowej za wyj¹tkiem ma³ych, do 50
m2 obiektów jednokondygnacyjnych zwi¹zanych bezporednio z obs³ug¹ funkcji podstawowej
§12. Dla terenów zieleni izolacyjnej - ZI, ustala siê:
1) zakrzewienie obszaru dotychczasowych gruntów krzewami ró¿nych gatunków zgodnie z warunkami siedliskowymi
w celu wytworzenia bariery izolacyjnej i zagospodarowanie go zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
2) podstawê realizacji terenów zieleni stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe,
3) zakaz zabudowy kubaturowej
§13. Dla obszarów wód ródl¹dowych p³yn¹cych - WSI,
ustala siê:
1) zagospodarowanie cieku zgodnie z warunkami melioracyjnymi i siedliskowymi.
2) podstawê realizacji terenów wód ródl¹dowych p³yn¹cych stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe.
§14. Dla terenów tras i ulic (komunikacji) - KL, KD, KP,
KPX, ustala siê:

d) istniej¹ce i projektowane ci¹gi pieszo jezdne oznaczone na rysunku planu - KPX, o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 4 m, 6 m, 8 m,
2. Tereny tras i ulic (komunikacji) stanowi¹ przestrzeñ do
realizacji urz¹dzeñ podziemnych.
3. W ulicach o szerokoci 20 m i 16 m ustala siê
nasadzenia alei i szpalerów drzew zgodnie z warunkami
siedliskowymi,
4. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowê
ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w³asnej
posesji,
5. Ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych powierzchniach nale¿y wyposa¿yæ w system kanalizacji deszczowej.
6. Dopuszcza siê wydzielanie zjazdów indywidualnych i publicznych z ulic lokalnych i dojazdowych szerokoci odpowiednio min. 4,5 m i 5,0 m dla nowoprojektowanych
dzia³ek budowlanych.
§15. Dla nowej zabudowy ustala siê zachowanie
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: odpowiednio 25 m, 10 m, 6 m, 5 m,
§16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej ustala siê nastêpuj¹ce zasady i warunki
podzia³u na dzia³ki budowlane:
1. Ka¿da nowa dzia³ka budowlana musi posiadaæ bezporedni wjazd lub zjazd z istniej¹cych lub projektowanych dróg,
2. Dopuszcza siê scalanie i podzia³ dotychczasowych i nowowyznaczonych dzia³ek, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje
to dysfunkcyjnoci terenów s¹siednich.
§17. Dla terenów urz¹dzeñ elektroenergetycznych (miejskie stacje transformatorowe i sieci przesy³owe)
- stacje istniej¹ce 41- 023, 41-718, 41-719, 41-843,
- stacje projektowane PTI, PT2, PT3, PT4, PTS, ustala siê:
1) lokalizacjê urz¹dzeñ elektroenergetycznych, miejskich
stacji transformatorowych (MST 15KY/0.4) jako obiektów wolnostoj¹cych na wydzielonych dzia³kach o powierzchni ok. 25  30 m2,
2) przebudowa istniej¹cej sieci w przypadku kolizji - na
warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹
przy za³o¿eniu, ¿e koszty pokrywa wchodz¹cy w kolizjê.
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§18. Dla terenów urz¹dzeñ gazownictwa - IG1, ustala siê:
1) lokalizacjê urz¹dzeñ gazownictwa - stacja redukcyjna na
wydzielonej dzia³ce,
2) przebudowa istniej¹cej sieci w przypadku kolizji - na
warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹ przy
za³o¿eniu, ¿e koszty pokrywa wchodz¹cy w kolizjê.
§19. 1. Ustala siê obowi¹zek wykonania pe³nego uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej
powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem miejskim:
a) wodoci¹g,
b) kanalizacja sanitarna
c) kanalizacja deszczowa
d) sieæ
energetyczna
i napowietrzna,

-

skablowana
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podziemna

e) sieæ telefoniczna - skablowana podziemna,
f) sieæ gazowa,
g) gromadzenie odpadów bytowych z ka¿dej posesji w pojemnikach zbiorowych lub lokalnych zlokalizowanych na
terenie posesji,
h) dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych paliw
sta³ych, gazowych i p³ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego, dla nowej zabudowy dopuszcza siê
stosowanie nowoczesnych systemów grzewczych z zakazem stosowania wêgla i koksu zgodnie z ustaleniami
za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe miasta Jarocina przyjêtych uchwa³¹
Rady Miejskiej Nr XXXVI/378/2001 z dnia 30.03.2001 r.
2. Nale¿y zapewniæ gestorom sieci ka¿dorazowo dostêpnoæ terenów prywatnych na których znajduj¹ siê sieci
i elementy istniej¹cego uzbrojenia terenu.
3. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a w przypadku koniecznoci jego naruszenia, zapewniæ
rozwi¹zanie zastêpcze.
4. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.
§20. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania
terenu w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego, zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej.
1. Na terenie objêtym planem poza obszarami oznaczonymi
jako IUCI, UC4, UC6, PP2, PSI, zakazuje siê lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko jakakolwiek uci¹¿liwoæ nie mo¿e wykraczaæ poza
granice dzia³ki budowlanej.
2. Na terenach IUCI, UC4, UC6, PP2, PSI dopuszcza siê
mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko pod warunkiem przedstawienia pozytywnego raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia
na rodowisko zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony rodowiska.

3. Ustala siê stosowanie do celów bytowych i technicznych
paliw gazowych, p³ynnych lub stosowanie ogrzewania
elektrycznego lub innych czystych niekonwencjonalnych róde³ energii.
4. Ustala siê budowê nawierzchni umo¿liwiaj¹cych infiltracje
wód powierzchniowych, w tym w szczególnoci z parkingów, placów manewrowych, itp., po ich uprzednim oczyszczeniu w piaskownikach i separatorach oleju.
5. Dla
zagwarantowania
w³aciwych
standardów
akustycznych ustala siê zastosowanie technicznych
rodków minimalizuj¹cych negatywne oddzia³ywanie tras
komunikacyjnych na warunki rodowiska przyleg³ej zabudowy mieszkaniowej.
6. Ustala siê
z odpadami:

nastêpuj¹ce

warunki

postêpowania

a) wytwórcy odpadów zobowi¹zani s¹ do ich selektywnej
zbiórki, umo¿liwiaj¹cej póniejszy odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów zgodnie z wymogami ochrony
rodowiska,
b) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospodarowane zgodnie z gospodark¹ odpadami miasta
Jarocina
c) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie
i akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia,
d) zakazuje siê sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów
na dzia³kach objêtych przedmiotowym planem.
§21. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
w zakresie kszta³towania strefy przestrzeni wizualnej:
1. Ustala siê na terenach objêtych planem, niezale¿nie od
przeznaczenia terenów:
a) obowi¹zek dostosowania planowanego zagospodarowania oraz architektury do skali, wielkoci i charakteru
pe³nionych funkcji oraz krajobrazu miejskiego,
b) sposób zagospodarowania nieruchomoci nie mo¿e
ograniczaæ siê i uniemo¿liwiaæ zgodnego z prawem
dysponowania s¹siednimi nieruchomociami.
2. Ustala siê zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów
budowlanych.
3. Ustala siê zakaz lokalizowania wielkoformatowych
urz¹dzeñ reklamowych, dopuszcza, siê jedynie ma³oformatowe reklamy tzw. Citylighty na chodnikach, neony
zamontowane na zwieñczeniach budynków, w miejscach
okrelonych zgodnie z projektami budowlanymi.
4. Ustala siê zakaz umieszczania reklam na parkingach, dopuszcza siê szyldy zlokalizowane w miejscu prowadzenia
dzia³alnoci, jedynie w czêci parterowej budynku lub na
zwieñczeniu budynku, w miejscach okrelonych zgodnie
z projektami budowlanymi.
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ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siê stawkê
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci:
1) 20% dla terenów us³ug komercyjnych oznaczonych symbolem UCI, UC4, UC6
2) 10% dla terenów dzia³alnoci gospodarczej, oznaczonych
symbolem PP2, PSI
3) 5% dla terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych
symbolami: MW1, MN1
4) 0,1% dla terenów publicznych, oznaczonych symbolami
ZP1 oraz terenów komunikacji, oznaczonych symbolami:
KL, KD, KP, KPX
§23. Trac¹ moc:
1) Uchwa³a RN M i G Jarocin nr V/24/85 z dnia 31.01.1985 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jarocina opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Kaliskiego nr 7, poz. 102 wraz ze zmian¹ zatwierdzon¹
uchwa³¹ RM Jarocin nr VIII/49/94 z dnia 21.11.1994 r.
opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 20, poz.152
na obszarze objêtym niniejszym planem.

Poz. 706

2) Uchwa³a RN M i G nr X/61/85 z dnia 12.12.1985 r.
w sprawie miejscowego planu szczegó³owego
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wroc³awskiej i 35-lecia PRL (obecnie Powstañców Wielkopolskich)
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1986 r. nr 8,
poz. 109 - w ca³oci,
3) Uchwa³a Nr V/26185 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Jarocinie z dnia 31.01.1985 r w sprawie planu
szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa jednorodzinnego mieszkalnego i mieszkalno-us³ugowego Jarocin - rejon ul. Polnej og³oszona w Dz.
Urz. Woj. Kaliskiego z 1985 r. Nr 6 poz. 91 - na obszarze
objêtym niniejszym planem.
§24. Na obszarze objêtym opracowaniem planu zgodnie
z §1 pkt 2 wprowadza siê obowi¹zek scalenia i podzia³u
nieruchomoci wg zasad przyjêtych planem zgodnie z ustaw¹
o gospodarce nieruchomociami
§25. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Jarocinie.
§26. Uchwa³y wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Marian Sikorski
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707
UCHWA£A Nr XXXVI/360/02 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 11 wrzenia 2002 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie dzia³ania
Gminnego Zak³adu Us³ug Wodnych i Melioracyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z pón. zm.) oraz
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz.U. Nr 72 poz. 747) w zwi¹zku z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.) - Rada
Gminy Czarnków po dokonaniu analizy projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania cieków uchwala co
nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê regulamin korzystania z us³ug w zakresie dostaw wody i odbioru cieków wiadczonych przez

Gminny Zak³ad Us³ug Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzib¹ w Brzenie stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Czarnków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Edward Kulesza

Za³¹cznik
do Uchwa³y nr XXXW360/02
Rady Gminy Czarnków
z dnia 11 wrzenia 2002 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW PRZEZ GMINNY ZAK£AD US£UG WODNYCH
I MELIORACYJNYCH W CZARNKOWIE Z/S W BRZENIE UL. KRÓTKA 1
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Z dniem 11 wrzenia 2002 r. na podstawie Uchwa³y
Rady Gminy w Czarnkowie nr XXXW360/02 w uzgodnieniu
z Gminami Drawsko, Lubasz i Ryczywó³ na podstawie ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 z 2001 r.) ustala siê
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków
obowi¹zuj¹cy na terenie w/w gmin.
1. Realizacjê powy¿szego regulaminu powierza siê zgodnie
z porozumieniem miêdzygminnym zawartym w dniu
23.04.1991 r. pomiêdzy Gminami: Czarnków, Drawsko,
Lubasz i Ryczywó³, Gminnemu Zak³adowi Us³ug Wodnych
i Melioracyjnych w Czarnkowie z/s w Brzenie zwanego
dalej Dostawc¹.
2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu... zbiorowe zaopatrzenie w wodê polega na dzia³alnoci Dostawcy
w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody.
3. W rozumienie niniejszego Regulaminu... zbiorowe odprowadzenie cieków polega na dzia³alnoci Dostawcy
w zakresie odprowadzania i oczyszczania cieków.

§2. Odbiorc¹ Us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzenia cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
§3. Poza podstawow¹ dzia³alnoci¹ w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzaniu cieków Gminny Zak³ad Us³ug
Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z/s w Brzenie
wykonuje budowê nowych urz¹dzeñ i sieci wod.-kan. zgodnie
z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
§4. Dostawa wody i odprowadzenie cieków odbywa siê
na podstawie zawartej umowy miêdzy Dostawc¹ a Odbiorc¹.
§5. Dostawa wody odbywa siê za pomoc¹ ujêæ wody,
stacji uzdatniania wody oraz sieci przesy³owej i przy³¹czy
wodoci¹gowych stanowi¹cych w³asnoæ mienia komunalnego gmin lub innych w³acicieli po przekazaniu w u¿ytkowanie
Dostawcy.
§6. Odbiór cieków nastêpuje z sieci kanalizacyjnej do
czyszczalni cieków bêd¹cych w³asnoci¹ mienia komunalnego gmin tub innych w³acicieli po przekazaniu w u¿ytkowanie
Dostawcy.
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§7. Istnieje mo¿liwoæ odbioru cieków z zbiorników
bezodp³ywowych dostarczanych do beczkowozami pod
warunkiem, ¿e cieki te odpowiadaj¹ jakociowo normom
okrelonym w za³o¿eniach technologicznych projektu oczyszczalni oraz Rozp. Min. Ochrony rodowiska Zasobów
Naturalnych i Lenictwa.

5. Okresu obowi¹zania umowy wraz z okreleniem odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy.

ROZDZIA£ II

§11. 1. Dostawca zapewnia sprawnoæ techniczn¹ i eksploatacyjn¹ urz¹dzeñ i sieci wod.-kan. tak, a¿eby zapewniæ
ci¹g³oæ dostawy wody pod odpowiednim cinieniem
i w odpowiedniej iloci oraz odbiór cieków z przy³¹czy
kanalizacyjnych za pomoc¹ kolektorów przesy³owych.

Zawieranie umów
§8. 1. Umowa zostaje zawarta na dostawê wody i odprowadzenie cieków na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci wod.-kan.
2. Umowa zostaje zawarta z osob¹ posiadaj¹c¹ tytu³
prawny do nieruchomoci lub obiektu budowlanego.
3. W budynkach wielo lokalowych umowa zostaje zawierana z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ obiektu wielo
lokalowego.
4. W³aciciel lub zarz¹dca budynku wielolokalowego mo¿e
wyst¹piæ do Dostawcy z pisemnym wnioskiem o zawarcie
umów z poszczególnymi u¿ytkownikami lokali pod warunkiem, ¿e:
- wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w wodomierze z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi pod wzglêdem ich sprawnoci technicznej.
- wodomierze s¹ zainstalowane w miejscach dostêpnych
oraz zamontowane s¹ zgodnie z wymogami technicznymi
okrelonymi przez Dostawcê.
- zostanie okrelona zasada rozliczeñ wskazañ ró¿nic
miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasadami i
pokrywania kosztów eksploatacji i odczytów wodomierzy.
- nast¹pi okrelenie sposobu dostarczania wody do poszczególnych lokali w wypadku koniecznoci przerwania
dostawy do jednego z lokali.
§9. 1. Umowa mo¿e zostaæ zawarta na czas okrelony lub
nieokrelony.
2. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron
zgodnie z przepisami w/w ustawy art. 8 oraz przepisów
kodeksu cywilnego.
3. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana za porozumieniem
stron.
4. Po rozwi¹zaniu umowy nastêpuje zaprzestanie dostawy wody lub odbioru cieków.
§10. Umowa okreli postanowienia obowi¹zuj¹ce strony
umowy, a szczególnie:
1. Jakoci i iloci us³ug,
2. Sposobów i terminów rozliczeñ,
3. Praw i obowi¹zków stron,
4. Warunków kontroli urz¹dzeñ wod.-kan.

ROZDZIA£ III
Obowi¹zki dostawcy

2. Istnieje mo¿liwoæ odbioru cieków komunalnych dowo¿onych beczkowozami w iloci uzgodnionej z Dostawc¹,
o jakoci odpowiadaj¹cej dopuszczalnym normom.
3. Jakoæ wody winna odpowiadaæ wymaganiom okrelonym przez ministra zdrowia.
4. Wymagane cinienie w ka¿dym punkcie czerpalnym
w budynku musi odpowiadaæ warunkom jakie okrelaj¹ przepisy dla budynków i ich usytuowania tzn. minimalne 0,05MPa
- maksymalne 0,6MPa.
5. Cinienie w ruroci¹gach przesy³owych w najbardziej
niekorzystnym punkcie ruroci¹gów oraz koñcówkach ruroci¹gów wynosi minimum 0,2MPa,
§12. Dostawca bêdzie informowa³ ka¿dorazowo Zarz¹d
Gminy o jakoci dostarczanej wódy na podstawie analiz wody
dokonywanych w ramach kontroli przez Powiatow¹ Stacjê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹.
§13. Dostawca bêdzie informowa³ ka¿dorazowo o jakoci
odprowadzanych cieków z oczyszczalni cieków Zarz¹d Gminy
na podstawie analiz jakoci cieków wykonanych w ramach
kontroli wykonanych przez Wojewódzk¹ Inspekcjê Ochrony
rodowiska.
§14. Dostawca udostêpni ka¿dorazowo odbiorcy wody na
jego probê analizy i badania wody wykonane przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ oraz badania jakoci
odprowadzanych cieków z oczyszczalni cieków wykonanych przez Wojewódzk¹ Inspekcjê Ochrony rodowiska.
§15. Dostawca w wypadku przerw w dostawach wody lub
odbiorze cieków wynikaj¹cych z planowanych robót na
ujêciach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach, przepompowniach i sieciach wod.-kan., trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 8
godz. Poinformuje o tym poprzez wywieszenie stosownych
og³oszeñ na tablicach og³oszeñ u so³tysów oraz miejscach
ogólnie dostêpnych np. sklepach 2 dni przed planowanym
wy³¹czeniem.
§16. W razie mo¿liwoci Dostawca w przerwach trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 12 godz. wska¿e zastêpczy punkt poboru wody.
§17. Dostawca zobowi¹zany jest do zainstalowania brakuj¹cych g³ównych wodomierzy i ich utrzymania. Dostawca
nie instaluje wodomierzy czasowo wykorzystywanych tzw.
podliczników.
§18. Zawór g³ówny za wodomierzem jest miejscem
w którym nastêpuje zgodnie z kodeksem cywilnym wydanie
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towaru i tym samym miejscem, gdzie nastêpuje okrelenie
jakoci dostarczanej wody.

2. Nie zatwierdzenie taryfy w czasie 45 dni od z³o¿enia
wniosku powoduje, ¿e wchodzi ona w ¿ycie po up³ywie 70 dni
od z³o¿enia wniosku.

ROZDZIA£ IV

3. Taryfa z cenami i op³atami zostanie podana do wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdach
Gmin Czarnków, Drawsko, Lubasz i Ryczywó³ oraz u so³tysów
w miejscowociach w których funkcjonuje wodoci¹g. Instytucje zostan¹ poinformowane pisemnie. Informacja o zmianie
cen nast¹pi 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.

Rozliczenia
§19. Rozliczenia za dostarczon¹ wodê i odbiór cieków
dokonuje Dostawca na podstawie zatwierdzonych cen
i stawek op³at. Podstaw¹ rozliczenia jest wskazanie wodomierza g³ównego, a w wypadku jego braku lub uszkodzenia wg.
norm okrelonych przez obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy.
§20. W wypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych rozliczenie nastêpuje na podstawie wodomierzy indywidualnych z uwzglêdnieniem ró¿nicy powsta³ej miêdzy wskazaniem wodomierza g³ównego,
a sum¹ odczytów indywidualnych. Ró¿nica ta bêdzie doliczana do rachunku proporcjonalnie do zu¿ycia wody, wskazanej
na wodomierzu indywidualnym.
§21. W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia wody
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
§22. W przypadku niesprawnoci wodomierza lub koniecznoci jego legalizacji iloæ zu¿ytej wody okrela siê na
podstawie redniego zu¿ycia z ostatnich 6-ciu miesiêcy lub
z norm zu¿ycia wody.
§23. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzenia pomiarowego, a w przypadku jego
braku na podstawie umowy, o której mowa w §8 jako równ¹
iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloæ bezpowrotnie
zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy
wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug, oraz z uwzglêdnieniem poboru wody z innych
róde³.
§24. Przy rozliczeniu cieków, gdy zu¿ycie wody jest
przeznaczone na inne celê ni¿ socjalno-bytowe lub zu¿ycie
wody jest bezpowrotne iloæ tego zu¿ycia ustalana jest na
podstawie podlicznika zainstalowanego na koszt zrzucaj¹cego
cieki.
§25. 1. Rozliczenie z odbiorcami nastêpuje na podstawie
taryfy cen i op³at zatwierdzonej przez Radê Gminy w Czarnkowie, po uzyskaniu opinii rad gmin porozumienia.
2. Dostawca mo¿e w taryfie zró¿nicowaæ ceny i stawki dla
poszczególnych odbiorców na podstawie udokumentowanych ró¿nic w kosztach dostawy wody i odbiorze cieków.
3. Taryfa cen i op³at ustalana jest na podstawie kosztów
poniesionych w roku poprzednim wg. ewidencji przychodów
ksiêgowych z uwzglêdnieniem zmian ekonomicznych i wielkoci sprzeda¿y w roku obowi¹zywania taryfy.
§26. 1. Dostawca w terminie 70 dni przed planowan¹
dat¹ wejcia w ¿ycie taryfy sk³ada wniosek do Rady Gminy
w Czarnkowie celem jej zatwierdzenia.

§27. Taryfa obowi¹zuje przez jeden rok od momentu
zatwierdzenia. Zmiana cen i op³at nie wymaga zmiany umowy
o dostarczenie wody i odprowadzenie cieków.
§28. Dostawca za wodê pobran¹ do celów:
1. Przeciwpo¿arowych,
2. Zasilania publicznych fontan,
3. Zraszania publicznych trawników, zieleñców, kwietników
oraz ulic - obci¹¿y Urz¹d Gminy, na podstawie cen i op³at
okrelonych w taryfie.
ROZDZIA£ V
Prawa odbiorcy us³ug
§29. Dostawca zobowi¹zany jest do wiadczenia us³ug
o w³aciwym poziomie jakociowym i ilociowym zgodnymi
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami oraz niniejszym
regulaminem.
§30. Na ka¿de ¿¹danie pisemne Dostawca udzieli informacji o wiadczonych us³ugach w zakresie zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków oraz informacji w zakresie
stosowanych taryf.
§31. Wszelkie reklamacje zg³oszone przez odbiorcê winne
byæ wyjaniane w terminie 14 dni od daty zg³oszenia. Nie
dotyczy awarii i jakoci wody, które to sprawy zostan¹
w miarê mo¿liwoci usuniête odwrotnie.
§32. W przypadku stwierdzenia przez Inspekcjê Sanitarn¹
obni¿enia jakoci wody Odbiorcy przys³uguje upust w wysokoci i na zasadach okrelonych w umowie.
§33. Dostawca powiadomi odbiorcê w sposób okrelony
w umowie o przerwach w dostawie wody i odbiorze cieków.
ROZDZIA£ VI
Prawa dostawcy
§34. Dostawca odmówi przy³¹czenie do sieci wod.-kan.,
je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Dostawcy.
§35. Dostawca zastrzega sobie wykonanie przy³¹cza wod.kan. od wcinki do istniej¹cego ruroci¹gu wodoci¹gowego lub
studzienki rewizyjnej na kolektorze g³ównym do zaworu g³ównego za wodomierzem lub pierwszej studzienki na posesji
licz¹c od kolektora g³ównego.
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§36. Dostawca nie zawrze umowy z odbiorc¹, je¿eli przy³¹cze wod.-kan. zosta³o wykonane nielegalnie oraz nie spe³ni
warunków okrelonych w ustawie w art. 6.

pomiarowym oraz studzienk¹ lub pomieszczeniem dla tych
urz¹dzeñ na w³asny koszt realizuje inwestor ubiegaj¹cy siê
o przy³¹czenie do sieci wod.-kan.

§37. Dostawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.

§47. Realizacjê budowy przy³¹cza kanalizacyjnego lub
wodoci¹gowego w sposób nastêpuj¹cy:

§38. Dostawca nie podpisze umowy na dostawê wody
i odprowadzenie cieków, je¿eli nie zosta³y usuniête przyczyny, które by³y przyczyn¹ zanikniêcia dop³ywu wody lub odprowadzania cieków.
§39. Pracownicy Dostawcy po okazaniu legitymacji i upowa¿nienia maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub
budynku celem odczytu, sprawdzenia, wymiany lub naprawy
urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego, wodomierzy indywidualnych oraz sprawdzenia jakoci i iloci odprowadzanych cieków.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§40. Odbiorca us³ug wod.-kan. ma obowi¹zek wyst¹piæ
do Dostawcy z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawê
wody i odprowadzenie cieków.
§41. Odbiorca zobowi¹zany jest do zabezpieczenia pomieszczenia lub studzienki wodomierzowej z urz¹dzeniem
pomiarowym lub wodomierzem przed zamarzaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostêpem osób trzecich,
§42. O wszelkich nieprawid³owociach w dzia³aniu wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego oraz zerwaniu
plomb Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego
powiadomienia Dostawcy.
§43. W wypadku zmiany w³aciciela lub u¿ytkownika lokalu, w którym zainstalowane s¹ wodomierz g³ówny lub
urz¹dzenie pomiarowe Odbiorca winien powiadomiæ o tym
fakcie Dostawcê.

1. Z³o¿enie wniosku do Dostawcy o wydanie warunków
technicznych wykonania przy³¹cza. Dostawca wydaje
warunki w ci¹gu 7 dni.
2. Przy³¹czenie siê do wodoci¹gu, kanalizacji oraz trasê przebiegu przy³¹cza, wymaga uzgodnienia z Gmin¹ w zakresie
przepisów prawa budowlanego.
3. Przyst¹pienie do budowy nastêpuje na podstawie projektu
budowlanego uzgodnionego z Dostawc¹,
4. Dostawca zastrzega sobie wykonanie monta¿u instalacji
od wcinki do istniej¹cego ruroci¹gu wodoci¹gowego lub
studzienki kanalizacyjnej na kolektorze g³ównym do zaworu g³ównego za wodomierzem oraz do pierwszej studzienki na przykanaliku licz¹c od strony kolektora g³ównego.
5. Dostawca dokonuje protokó³em odbioru technicznego pod
katem zgodnoci z wydanymi warunkami technicznymi.
6. Po wykonaniu odbioru technicznego inwestor dokonuje
na w³asny koszt inwentaryzacji wykonanego przy³¹cza
przez uprawnionego geodetê i przekazuje inwentaryzacjê
Dostawcy.
7. Po odbiorze technicznym i sporz¹dzeniu inwentaryzacji
powykonawczej Dostawca w ci¹gu 7 dni rozpoczyna dostawê wody lub odbiór cieków po uprzednim spisaniu
umowy.
8. Z chwil¹ w³¹czenia przy³¹cza wod.-kan. do istniej¹cej sieci
stanowi ono w³asnoæ komunaln¹ gminy.
§48. Wodomierze i urz¹dzenia pomiarowe poza wodomierzem i urz¹dzeniem pomiarowym g³ównym stanowi¹
element wewnêtrznej instalacji i koszty zwi¹zane z ich utrzymaniem i monta¿em oraz legalizacj¹ obci¹¿aj¹ Odbiorcê.

§44. Odbiorca zobowi¹zany jest do terminowego regulowania nale¿noci za pobór wody i zrzut cieków.

ROZDZIA£ IX

§45. Odbiorca us³ug wod.-kan. zobowi¹zany jest do:

Postanowienia koñcowe

1. Korzystania z wody oraz z przy³¹cza kanalizacyjnego racjonalnie i tylko do celów okrelonych w umowie.
2. Korzystanie z przy³¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego
w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ ska¿enia chemicznego
i bakteriologicznego oraz powrotu wody z instalacji cieplnej lub centralnego ogrzewania.
3. Wskazania w³asnych ujêæ wody celem ustalenia op³at za
korzystanie z przy³¹cza kanalizacyjnego.
ROZDZIA£ VIII
Warunki przy³¹czenia do sieci WOD.-KAN.
§46. Wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego wraz z wodomierzem g³ównym lub urz¹dzeniem

§49. Strony umowy tj. Dostawca i Odbiorca us³ug za
nieprzestrzeganie warunków umowy podlegaj¹ przepisom
karnym okrelonym w Rozdziale 6 art. 28 i 29 Ustawy z dnia
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu cieków.
§50. W sprawach nie uregulowanych i nie objêtych tym
regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego.
§51. Niniejszy regulamin zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
nr XXXVI/360/2002 z dnia 11 wrzenia 2002 r. Rady Gminy
Czarnków i wchodzi w ¿ycie z po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
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708
UCHWA£A Nr III/24/2002 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
we wsi Baranowo (pó³nocno-zachodnia czêæ dzia³ki 10/30)
Na podstawie 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 póniejszymi zmianami) oraz
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 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:

a) granica opracowania - uchwalenia planu,

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Baranowo.

e) wartoci wymiarowe: usytuowanie nieprzekraczalnej linii
zabudowy.

I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 2 ha, stanowi
czêæ pó³nocnozachodni¹ dzia³ki nr 10/30 w miejscowoci
Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne. Teren opracowania
znajduje siê w pó³nocnej czêci miejscowoci, przy drodze
wojewódzkiej Poznañ - Szamotu³y. Granice planu okrelone
zosta³y na rysunku planu. Obszar planu zlokalizowany jest na
terenie czêciowo zabudowany budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi i gospodarczymi wraz z przyleg³ymi terenami rekreacyjnymi.
§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
okrelenie zasad zagospodarowania terenu, uwzglêdniaj¹cych bie¿¹ce i kierunkowe mo¿liwoci rozwojowe w strukturze spo³eczno- przestrzenno- gospodarczej gminy, le¿¹cej
w aglomeracji miasta Poznania.
§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej (MW),
b) tereny us³ug (UH)
c) tereny zieleni publicznej z ogródkiem jordanowskim
(ZP/US)
d) tereny upraw warzywniczo-sadowniczych (RO)
e) tereny pod infrastrukturê techniczn¹ (IT)
f) zasady podzia³u terenu,
g) zasady uzbrojenia terenu,
h) zasady ochrony i u¿ytkowania terenu.
§5. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

b) linie rozgraniczaj¹ce
u¿ytkowania,

tereny

o

ró¿nym

sposobie

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) oznaczenia okrelaj¹ce podstawowe przeznaczenie terenu: MW, UH, RO, ZP/US, IT

§6. Je¿eli w niniejszej uchwale mowa o:
1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Gminy Tarnowo Podgórne, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2. 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.
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
4. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu - nale¿y przez to rozumieæ opracowania
projektowe istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania
bêd¹ stanowi³y ucilenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objêtej niniejsz¹ uchwa³¹ i nie koliduj¹ce z ni¹.
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. 1. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje nakaz:
- prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia odpadów w sposób gwarantuj¹cy ochronê gruntu i wód podziemnych,
2. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
- lokalizowania na terenie opracowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska,
- budowy zjazdów na drogê wojewódzk¹,
- zakopywania wszelkich odpadów, w tym w szczególnoci
nie¿ywych zwierz¹t i opakowañ po rodkach ochrony
rolin,
- spalania odpadów,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 37

Poz. 708

 3629 

- wysypywanie ¿u¿la paleniskowego, w tym tak¿e na nieutwardzone ci¹gi komunikacyjne.

- maksymalnie 30% powierzchni dzia³ki mo¿e wynosiæ powierzchnia zabudowy budynków,

§8. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej na
obszarach oznaczonych symbolem MW.

- minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ pod
zieleñ,

2. Na terenie oznaczonym symbolem MW ustala siê
przeznaczenie podstawowe:

- maksymalna wysokoæ budynków 8,0 m,

- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

- na dzia³ce nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc
parkingowych dla samochodów,

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej MW wyznacza
siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania:

- ustala siê mo¿liwoæ podzia³u terenu przy zachowaniu
powy¿szych ustaleñ dla ka¿dej z nowo powsta³ych dzia³ek.

- budynki mieszkalne zawieraj¹ce wiêcej ni¿ 4 mieszkania
wraz z urz¹dzeniami zwi¹zanymi z ich obs³ug¹ oraz zieleni¹ i rekreacj¹ przydomow¹.

§10. 1. Wyznacza siê tereny przeznaczone na cele sportu
i rekreacji wraz z ogródkiem jordanowskim na obszarach
oznaczonych symbolem ZP/US, stanowi¹ce element istniej¹cej zabudowy wielorodzinnej.

- ustala siê mo¿liwoæ niezbêdnych remontów i modernizacji istniej¹cych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
bez prawa rozbudowy,
- w zagospodarowaniu dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ
odpowiedni¹ iloæ miejsc postojowych dla samochodów
u¿ytkowników sta³ych (minimum 1 miejsce / 1 mieszkanie). Iloæ miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych nale¿y powiêkszyæ o minimum 30% dla
samochodów przebywaj¹cych okresowo,
- zezwala siê na drobne remonty istniej¹cych budynków
gospodarczo-gara¿owych, bez prawa ich rozbudowy
i przebudowy, u¿ytkowanie budynków do czasu ich pe³nej
amortyzacji,
- w przypadku rozbiórki istniej¹cych budynków gospodarczo gara¿owych, ustala siê mo¿liwoæ realizacji w ich
miejscu nowych, jednokondygnacyjnych budynków gara¿owych,
- zabrania siê stosowania ogrodzenia pe³nego wzd³u¿ dróg
publicznych,
- w przypadku likwidacji istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zezwala siê na realizacjê zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej uwarunkowana jest sporz¹dzeniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla ca³ego terenu oznaczonego
symbolem MW.
§9. 1. Wyznacza siê tereny us³ug na obszarach oznaczonych symbolem UH.
2. Na terenach us³ug wyznacza siê nastêpuj¹cy sposób
zainwestowania:
- ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji us³ug z zakresu handlu,
gastronomii, hotelarstwa, itp.,
- zabrania siê lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska,
- lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
oraz zgodnie z prawem budowlanym,

2. Na terenach przeznaczonych na cele sportu i rekreacji
wyznacza siê nastêpuj¹cy sposób zainwestowania:
- teren ogólnodostêpny,
- teren bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi.
§11. 1. Wyznacza siê tereny przeznaczone na intensywne
uprawy warzywniczo  sadownicze, oznaczone symbolem
RO.
2. Na terenach przeznaczonych na uprawy warzywniczo
- sadownicze wyznacza siê nastêpuj¹cy sposób
zainwestowania:
- teren bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi.
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami zainwestowania nale¿y zlikwidowaæ lub prze³o¿yæ na zasadach okrelonych w dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na podstawie warunków technicznych.
Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowi¹zuje zakaz wykonywania trwa³ych urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ do czasu
likwidacji kolizji, niezale¿nie od tego, czy obszary te zosta³y
zaznaczone na rysunku planu.
1. Urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Nale¿y d¹¿yæ do budowy tylko kablowych sieci zasilaj¹cych. Ka¿dorazowo zasilanie poszczególnych inwestycji
realizowaæ na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zak³ad Energetyczny. W przypadku inwestycji
wymagaj¹cej dodatkowego zasilania energetycznego ustala siê mo¿liwoæ realizacji nowych stacji energetycznych
na terenie oznaczonym symbolem UH. Lokalizacja zostanie wyznaczona po przed³o¿eniu planu zagospodarowania
ca³ej nieruchomoci.
2. Wodoci¹gi.
Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej w obrêbie terenu opracowania sieci wodoci¹gowej.
3. Kanalizacja sanitarna.
Zak³ada siê odprowadzenie cieków sanitarnych do
oczyszczalni.
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4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzonych ulic, placów, parkingów
i chodników oraz z po³aci dachowych odprowadzone bêd¹
do gminnej kanalizacji deszczowej.
5. Sieæ gazowa.
Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej w obrêbie terenu opracowania sieci gazowej.

2000 zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXX/148/92 Rady Gminy
w Tarnowie Podgórnym z dnia 8 grudnia 1992 r. og³oszon¹
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego nr 23
poz. 266 i inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§14. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15%.

6. Telekomunikacja.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

Przy³¹cza telefoniczne z istniej¹cej w obrêbie terenu opracowania sieci telefonicznych.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

III. USTALENIA KOÑCOWE

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

§13. Trac¹ moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne - Perspektywa - rok

709
UCHWA£A Nr III/26/2002 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych
w centrum wsi Sieros³aw
Na podstawie 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 póniejszymi zmianami) oraz
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 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:

§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
-

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

-

terenów us³ugowo - handlowych,

-

zieleni parkowej,

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w centrum wsi Sieros³aw.

-

ochrony zabytkowego parku dworskiego,

-

ochrony rodowiska,

I. PRZEPISY OGÓLNE

-

zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej,

§2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 13,99 ha i jest
po³o¿ony w Sieros³awiu w gminie Tarnowo Podgórne. Teren
opracowania znajduje siê po pó³nocnej stronie drogi wojewódzkiej nr 307 Poznañ - Buk - Opalenica - Bukowiec. Granice
planu okrelone zosta³y na rysunku planu.

2) okrelenie zasad zagospodarowania terenu uwzglêdniaj¹cych bie¿¹ce i kierunkowe mo¿liwoci rozwojowe
Sieros³awia w strukturze spo³eczno- przestrzenno- gospodarczej gminy, le¿¹cej w aglomeracji Poznania,
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3) w planie projektuje siê nowe podzia³y w³asnociowe gruntu i okrela siê warunki zabudowy pod wzglêdem urbanistycznym i architektonicznym.
§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Mn,

b) tereny us³ugowo  handlowe U,
c) tereny us³ugowo - handlowo - mieszkaniowe

U/Mn,

d) tereny zieleni parkowa ZP,

nu w zakresach problemowych i w skali nie objêtej niniejsz¹ uchwa³¹ i nie koliduj¹ce z ni¹.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu.
1. Zak³ada siê doprowadzenie wody, pr¹du i gazu. Usuwanie
odpadów sta³ych (nieczystoci) odbywaæ siê bêdzie na
warunkach gwarantuj¹cych w³aciwy standard ¿ycia mieszkañców oraz ochronê rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. W zakresie gospodarki ciekami:

e) grunty rolne R,

-

f) tereny stacji transformatorowych EE,
g) teren pod kontener telekomunikacyjny

KT,

h) tereny komunikacji K-G, K-L, K-D, K-X,
i) zasady podzia³u terenu,
j) zasady uzbrojenia terenu,

docelowo cieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzone bêd¹ do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. cieki bêd¹ oczyszczane poza terenem
objêtym planem.

3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoci) obowi¹zku Gminy do realizacji na tym terenie
infrastruktury technicznej.

k) zasady ochrony i u¿ytkowania terenu.
§5. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania, uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
d) oznaczenia okrelaj¹ce podstawowe przeznaczenie terenu: Mn, U, U/Mn, ZP, R, EE, KT, K-G, K-L, K-D,
e) teren objêty ochron¹ konserwatorsk¹,
f) wartoci wymiarowe: usytuowanie nieprzekraczalnych
i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy, szerokoci pasów
drogowych.
§6. Je¿eli w niniejszej uchwale mowa o:
1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Gminy Tarnowo Podgórne, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2. 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,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4. innych opracowaniach planistycznych - nale¿y przez to
rozumieæ plany miejscowe ju¿ obowi¹zuj¹ce lub przysz³e,
które zawieraj¹ lub bêd¹ zawieraæ dodatkowe ustalenia,
nie koliduj¹ce z niniejsz¹ uchwa³¹,
5. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu - nale¿y przez to rozumieæ opracowania
projektowe istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania
bêd¹ stanowi³y ucilenia zasad realizacji niniejszego pla-

II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§8. 1. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje nakaz:
1.1. prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zapewnienie gromadzenia i usuwania odpadów
w sposób gwarantuj¹cy ochronê gruntu i wód
podziemnych,
1.2. u¿ytkowania budynków z kot³owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystuj¹cych do celów grzewczych energiê elektryczn¹.
1.3. rozpoznania geotechnicznego wystêpuj¹cego gruntu
rodzimego w celu prawid³owego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego osiedla,
w zakresie nonoci gruntów oraz wystêpowania wody
gruntowej i jej agresywnoci.
1.4. gromadzenia gleby z terenu budowy i jej ponownego
wykorzystania do urz¹dzenia ogrodów, zieleñców i do
rekultywacji gruntów zdegradowanych.
1.5. urz¹dzania i utrzymania terenów zieleni ozdobnej
i izolacyjnej, publicznych i prywatnych.
2. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
2.1. dla nowo projektowanych dzia³ek na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 Mn, 2Mn, 4Mn, 5Mn,
10Mn, 1U/Mn, 2U/Mn wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z tymczasowym zezwoleniem odprowadzania cieków bytowych do zbiorników
bezodp³ywowych (szamb),
2.2. prowadzenia wszelkiej dzia³alnoci gospodarczej na
terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 Mn, 2Mn, 4Mn, 5Mn, 6Mn, 7Mn,
8Mn, 9Mn, 10Mn,
2.3. zakopywania wszelkich odpadów, w tym w szczególnoci nie¿ywych zwierz¹t i opakowañ po rodkach ochrony rolin,
2.4.

spalania odpadów nieorganicznych,
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2.5. wysypywanie ¿u¿la paleniskowego, w tym tak¿e na
nieutwardzone ci¹gi komunikacyjne,
2.6. gromadzenia cieków bytowych w sposób zagra¿aj¹cy
ochronie gruntu i wód podziemnych,
2.7. stosowania do zimowego utrzymywania dróg soli kuchennej i rodków chemicznych maj¹cych szkodliwy wp³yw
na rodowisko naturalne.
2.8. wycinania drzew bez decyzji administracyjnej oraz
niszczenia istniej¹cych drzew.
2.9. lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska.
§9. 1. Wyznacza siê teren objêty ochron¹ konserwatorsk¹.
Teren objêty ochron¹ konserwatorsk¹ obejmuje m.in. zabytkowy park dworski wpisany do rejestru zabytków - nr rejestru
1843/A z dnia 02.03.1981 r.
Granice terenu objêtego ochron¹ konserwatorsk¹ zosta³y
okrelone na rysunku planu.
2. Na terenie objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ wszelkie
prace i dzia³ania musz¹ byæ bezwzglêdnie uzgadniane
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§10. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu
symbolem Mn.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 Mn, 2Mn,
4Mn, 5Mn, 10Mn wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady
zainwestowania:
2.1. budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym. Lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
i obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
2.2. gara¿e dla samochodów osobowych mog¹ byæ integraln¹ czêci¹ budynków mieszkalnych lub wolno stoj¹ce
z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii
zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.
2.3.
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maksymalna wysokoæ budynków 10,0 m,

2.4
dachy strome o nachyleniu nie mniejszym ni¿ 30o i nie
wiêkszym ni¿ 50o pokryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
2.5. dopuszcza siê ³¹czenie poszczególnych dzia³ek. Lokalizacja budynków na po³¹czonych dzia³kach z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy
oraz zgodnie z prawem budowlanym,
2.6. na dzia³ce nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych mieszkañców. Samochodów nie mo¿na parkowaæ na drogach publicznych. Wprowadza siê zakaz parkowania na terenach
zabudowy mieszkaniowej pojazdów o masie ca³kowitej
przekraczaj¹cej 3,5 t.

2.7. zabrania siê wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu z tymczasowym zezwoleniem
na odprowadzanie cieków bytowych do zbiorników bezodp³ywowych,
2.8. zabrania siê stosowania ogrodzenia pe³nego w liniach
rozgraniczaj¹cych tereny mieszkaniowe od ci¹gów komunikacyjnych. Wysokoæ ogrodzeñ maksymalnie 150 cm od
poziomu terenu.
3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolem 3Mn, 6Mn, 7Mn
9Mn, wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania.
3.1. budynki mieszkalne jednorodzinne. Lokalizacja nowych
budynków na dzia³kach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
3.2. w planie adaptuje siê istniej¹ce budynki, ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania. Dopuszcza siê ich rozbudowê, nadbudowê oraz przebudowê pod warunkiem zachowania ustaleñ niniejszego planu. Na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem 3Mn znajduje siê zagroda
rolnicza. Istniej¹ce budynki zagrody oraz ich sposób u¿ytkowania adaptuje siê w planie. Dopuszcza siê rozbudowê
zagrody rolniczej i prowadzenie w niej dzia³alnoci rolniczej zgodnie z przepisami prawa.
3.3.

maksymalna wysokoæ budynków 10,0 m,

3.4. dachy strome o nachyleniu nie mniejszym ni¿ 30 o i nie
wiêkszym ni¿ 50o, kryte dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi,
3.5. zabrania siê stosowania ogrodzenia pe³nego w liniach
rozgraniczaj¹cych tereny mieszkaniowe od ci¹gów komunikacyjnych. Wysokoæ ogrodzeñ maksymalnie 150 cm od
poziomu terenu. Ogrodzenie dzia³ki musi odpowiadaæ
przepisom prawa budowlanego. Ogrodzenia w granicy
terenu 7Mn z terenem 2K-X i 1ZP nale¿y uzgodniæ
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
3.6. do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala
siê na odprowadzenie cieków bytowych do bezodp³ywowych zbiorników na cieki, zlokalizowanych na ka¿dej
dzia³ce zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolem 8Mn wyznacza siê
nastêpuj¹ce zasady zainwestowania.
4.1. istniej¹ce budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie bliniaczym,
4.2. w planie adaptuje siê istniej¹ce budynki, ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania,
4.3. istniej¹ce dzia³ki wraz z budynkami znajduj¹ siê na
terenie zabytkowego parku dworskiego wpisanego do
rejestru zabytków. Wszelkie prace podejmowane przy tych
budynkach wp³ywaj¹ce na zmianê wygl¹du bry³y i elewacji, a tak¿e ewentualne rozbiórki oraz sposób zagospodarowania dzia³ki musz¹ byæ bezwzglêdnie uzgodnione
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,
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4.4. ogrodzenie dzia³ki musi odpowiadaæ przepisom prawa
budowlanego, a wysokoæ ogrodzenia nie mo¿e przekraczaæ 150 cm nad poziom terenu. Projekt ogrodzenia nale¿y
uzgodniæ z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,
4.5. do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala
siê na odprowadzanie cieków bytowych do bezodp³ywowych zbiorników na cieki, zlokalizowanych na ka¿dej
dzia³ce zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
§11. 1. Wyznacza siê tereny us³ugowo - handlowe na
obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem U.
Zezwala siê na lokalizowanie inwestycji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ handlow¹, us³ugow¹ i magazynow¹.
2. Na terenach us³ugowo - handlowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem 1U wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania.
2.1. zabrania siê lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska,
2.2. lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
2.3. maksymalnie 65% powierzchni dzia³ki mo¿e wynosiæ
powierzchnia zabudowy budynków,
2.4. minimum 20% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ
pod zieleñ ozdobn¹, biologicznie czynn¹,
2.5.
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maksymalna wysokoæ budynków 10,0 m,

2.6. dopuszcza siê ³¹czenie poszczególnych dzia³ek pod
warunkiem, ¿e projektowane budynki powstan¹ zgodnie z
naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
2.7. w planie adaptuje siê istniej¹ce budynki, ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania. Dopuszcza siê ich rozbudowê, nadbudowê, przebudowê oraz zmianê przeznaczenia
pod warunkiem zachowania przepisów niniejszej uchwa³y
i przepisów prawa budowlanego,
2.8. na poszczególnych dzia³kach nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc parkingowych dla samochodów. Samochodów nie mo¿na parkowaæ na drogach publicznych,
2.9. nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ i utrzymywaæ w czystoci istniej¹cy staw
2.10. do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala
siê na odprowadzenie cieków bytowych do bezodp³ywowych zbiorników na cieki, zlokalizowanych zgodnie
z przepisami prawa budowlanego,
2.11. ogrodzenia dzia³ek musz¹ odpowiadaæ przepisom prawa budowlanego, a od strony ci¹gów komunikacyjnych
wysokoæ ogrodzenia nie mo¿e przekraczaæ 150 cm nad
poziom terenu.
3. Na terenach us³ugowo - handlowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem 2U wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania.

3.1. w planie adaptuje siê istniej¹c¹ stodo³ê - pozosta³oæ
dawnego folwarku, jego przeznaczenie i sposób u¿ytkowania,
3.2. teren 2U wraz z istniej¹c¹ stodo³¹ znajduje siê na
terenie objêtym ochron¹ konserwatorsk¹. Wszelkie prace
podejmowane przy istniej¹cym budynku, np. wp³ywaj¹ce
na zmianê wygl¹du bry³y i elewacji, ewentualne rozbiórki
oraz sposób zagospodarowania i ogrodzenia dzia³ki musz¹ byæ bezwzglêdnie uzgodnione z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
3.3. zabrania siê lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska,
3.4. dopuszcza siê rozbudowê, nadbudowê, przebudowê
oraz zmianê przeznaczenia istniej¹cego budynku pod
warunkiem zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
3.5. na dzia³ce nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc
parkingowych dla samochodów. Samochodów nie mo¿na
parkowaæ na drogach publicznych,
3.6. do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala
siê na odprowadzanie cieków bytowych do bezodp³ywowego zbiornika na cieki, zlokalizowanego na dzia³ce
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
§12. 1. Wyznacza siê tereny us³ugowo - handlowo mieszkaniowe na obszarach oznaczonych na rysunku planu
symbolem U/Mn.
Zezwala siê na lokalizowanie inwestycji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ handlow¹ i us³ugow¹ oraz mieszkaniowych jedno lub
wielorodzinnych.
Powierzchnia u¿ytkowa przeznaczona w poszczególnych budynkach na handel i us³ugi nie mo¿e przekroczyæ 900 m2.
2. Na terenach us³ugowo - handlowo - mieszkaniowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U/Mn i 2U/Mn
wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania:
2.1. teren 2U/Mn jest objêty ochron¹ konserwatorsk¹.
Projektowane budynki oraz sposób zagospodarowania
terenu i ogrodzenia dzia³ki musz¹ byæ bezwzglêdnie uzgodnione z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,
2.2. zabrania siê lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska,
2.3. lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
2.4. maksymalnie 65% powierzchni dzia³ki mo¿e wynosiæ
powierzchnia zabudowy budynków,
2.5. minimum 20% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ
pod zieleñ ozdobn¹, biologicznie czynn¹,
2.6.

maksymalna wysokoæ budynków 10,0 m,
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2.7. na dzia³ce nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc
parkingowych dla samochodów, nie mo¿na parkowaæ na
drogach publicznych.

§14. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 5Mn wyznaczono pas zieleni izolacyjnej szerokoci
15,0 m.

§13. 1. Wyznacza siê tereny zieleni parkowej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.

2. Zieleñ izolacyjna stanowi integraln¹ czêæ dzia³ek Mn.

2. Na terenach zieleni parkowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem 1ZP wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania.
2.1. teren objêty ochron¹ konserwatorsk¹. Teren 1ZP obejmuje zabytkowy park dworski wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie prace i dzia³ania prowadzone na terenie
parku musz¹ byæ bezwzglêdnie uzgodnione z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
2.2. na terenie parku znajduje siê zabytkowy dworek wszelkie prace remontowe, np. mog¹ce wp³yn¹æ na
zmianê wygl¹du bry³y i elewacji budynku dworu nale¿y
uzgodniæ z konserwatorem zabytków. Obecnie w budynku
dworu znajduj¹ siê mieszkania. Docelowo budynek po
odrestaurowaniu powinien pe³niæ funkcje publiczne,
2.3. do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala
siê na odprowadzanie cieków bytowych do bezodp³ywowych zbiorników na cieki, zlokalizowanych na dzia³ce
zgodnie z przepisami prawa budowlanego
2.4. istniej¹cy w po³udniowo - wschodniej czêci parku
budynek sklepu przeznaczyæ do likwidacji,
2.5. dopuszcza siê ogrodzenie ca³ej nieruchomoci przy
zachowaniu powszechnego dostêpu.
3. Na terenach zieleni parkowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem 2ZP wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania.
3.1. teren objêty ochron¹ konserwatorsk¹. Wszelkie prace
i dzia³ania prowadzone na terenie 2ZP musz¹ byæ bezwzglêdnie uzgodnione z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
3.2.

teren ogólnodostêpny,

3.3. teren jest centralnym placem w Sieros³awiu. Nale¿y
zaprojektowaæ i urz¹dziæ skwer z zieleni¹ nisk¹ i wysok¹
wzbogacony o elementy architektury ogrodowej i parkowej oraz dojazd do budynku dworu.

Pas zieleni izolacyjnej nale¿y wykonaæ wg projektu zieleni
uzgodnionego z Urzêdem Gminy Tarnowo Podgórne.
Na dzia³kach, których integraln¹ czêci¹ jest zieleñ izolacyjna
budynki mog¹ byæ oddane do u¿ytku dopiero po urz¹dzeniu
pasa zieleni izolacyjnej.
§15. Wyznacza siê tereny gruntów rolnych na obszarach
oznaczonych na rysunku planu symbolem R.
Teren nie zmienia swojego dotychczasowego przeznaczenia.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1R, 2R oraz
3R bez prawa zabudowy.
§16. 1. Wyznacza siê teren stacji transformatorowej na
obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacjê transformatorow¹ z bezporednim
dostêpem do drogi publicznej.
3. Budynek stacji transformatorowej z dachem stromym,
pokrytym dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym.
§17. 1. Wyznacza siê teren pod kontener telekomunikacyjny na obszarze oznaczonym na rysunku planu
symbolem KT.
2. Teren z bezporednim dostêpem do drogi publicznej.
3. Teren ogrodzony. Ogrodzenie a¿urowe o wysokoci
maksymalnie 150 cm od poziomu terenu.
§18. 1. Wyznacza siê drogi uk³adu komunikacyjnego dla
rejonu objêtego planem:
1.1. droga g³ówna oznaczona symbolem K-G, droga
publiczna,
1.2. droga lokalna oznaczona symbolem K-L, droga
publiczna,
1.3. drogi dojazdowe oznaczone symbolem K - D, drogi
publiczne,
1.4. drogi piesze oznaczone symbolem K - X, drogi
publiczne.

4. Na terenach zieleni parkowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem 3ZP wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania.

2. Czêæ gruntów przeznaczonych w planie pod pasy
drogowe znajduje siê na terenie objêtym ochron¹ konserwatorsk¹.

4.1. nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ i utrzymywaæ w czystoci istniej¹cy staw,

Dotyczy to fragmentu drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1K-G, 1K-L oraz ci¹gów pieszych 1K-X i 2K-X.

4.2.

Wszelkie prace i dzia³ania prowadzone na terenie objêtym
ochron¹ konserwatorsk¹ musz¹ byæ bezwzglêdnie uzgodnione z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

teren nale¿y wzbogaciæ zieleni¹ wysok¹ i nisk¹,

4.3. nale¿y d¹¿yæ do odtworzenia otwartych cieków wodnych oraz ich spiêtrzania poprzez budowê urz¹dzeñ ma³ej
retencji.

3. Ustalenia szczegó³owe dla uk³adu komunikacyjnego.
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1 K-G
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Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych

2 x 7,0 m

35,0 m

7,0 m

15,0 m

1 K-D

6,0 m

15,0 m

2 K-D

5,0 m

10,0 m

3 K-D

5,0 m

10,0 m

4 K-D

5,0 m

8,0 m

1 K-X

-

5,0 m

2 K-X

-

5,0 - 8,0 m

Za³o¿enia projektowe
-istniej¹ca droga wojewódzka nr 307
Poznañ - Buk - Opalenica - Bukowiec. Pas
drogowy wymaga przebudowy i
poszerzenia do 35 m.
- droga ³¹cz¹ca centrum Sieros³awia z
osiedlem mieszkaniowym po pó³nocnej
stronie wsi,
- w pasie drogowym urz¹dziæ cie¿kê
rowerow¹,
- wzd³u¿ drogi posadziæ drzewa,
- jezdniê utwardziæ po wykonaniu
pe³nego,
podziemnego uzbrojenia technicznego.
- jezdniê utwardziæ po wykonaniu pe³nego
podziemnego uzbrojenia technicznego,
- wzd³u¿ drogi posadziæ drzewa.
- jezdniê utwardziæ po wykonaniu
pe³nego,
podziemnego uzbrojenia technicznego.
- jezdniê utwardziæ po wykonaniu
pe³nego,
podziemnego uzbrojenia technicznego.
- jezdniê utwardziæ po wykonaniu
pe³nego,
podziemnego uzbrojenia technicznego.
- ci¹g pieszy,
- nale¿y wykonaæ utwardzony chodnik,
- wzd³u¿ chodnika posadziæ drzewa,
- grunt pod ci¹g pieszy nale¿y
skomunalizowaæ.
- ci¹g pieszy,
- nale¿y wykonaæ utwardzony chodnik,
- wzd³u¿ chodnika posadziæ drzewa,
- grunt pod ci¹g pieszy nale¿y
skomunalizowaæ.

Zestawienie powierzchni terenów bilansowych (dane orientacyjne).

Oznaczenie terenu
(symbo1)
1 Mn
2 Mn
3 Mn
4 Mn
5 Mn
6 Mn
7 Mn
8 Mn
9 Mn
10 Mn
1U
2U
1 U/Mn
2 U/Mn
1 ZP
2 ZP
3 ZP

Przeznaczenie terenu
Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
RAZEM Mn
Teren us³ugowo - handlowy
j.w.
RAZEM U
Teren us³ugowo - handlowo mieszkaniowy
j.w.
RAZEM U/Mn
Zieleñ parkowa
j.w.
j.w.
RAZEM ZP

Powierzchnia terenu
[ ha ]
0,38
1,01
1,00
0,30
0,49
0,28
0,45
0,22
0,13
0,31
4,57
1,30
0,24
1,54
0,43
0,23
0,66
1,01
0,47
0,51
1,99
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1 EE
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Grunt rolny
j.w.
j.w.

0,27
0,42
2,01
2,70
0,01
0,01
0,01
0,01
0,98
0,98
0,55
0,55
0,22
0,37
0,24
0,11
0,94
0,02
0,02
0,04
13,99

RAZEM R
Teren pod kontener telekomunikacyjny
RAZEM KT
Teren stacji transformatorowej
RAZEM EE
Droga g³ówna
RAZEM K-G
Droga lokalna
RAZEM K-L
Droga lokalna
j.w.
j.w.
j.w.
RAZEM K-D
Droga piesza
j.w.
RAZEM K-X
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU

§20. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu.
Uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami zainwestowania nale¿y zlikwidowaæ lub prze³o¿yæ na zasadach okrelonych w dokumentacjach technicznych wykonanych na podstawie warunków technicznych. Dla obszarów kolizyjnych
uzbrojenia obowi¹zuje zakaz wykonywania trwa³ych urz¹dzeñ
terenowych, nasadzeñ do czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie
od tego, czy obszary te zosta³y zaznaczone na rysunku planu.
1. Urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Nale¿y d¹¿yæ do budowy tylko kablowych sieci zasilaj¹cych. Ka¿dorazowo zasilanie poszczególnych inwestycji
realizowaæ na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zak³ad Energetyczny. Dla zasilania poszczególnych nieruchomoci przewiduje siê linie kablowe niskiego
napiêcia. Owietlenie ci¹gów komunikacyjnych lampami
oszczêdnymi. Zasilanie lamp liniami kablowymi wyposa¿onymi w sterowanie automatyczne przekanikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych szaf owietleniowych. Sieæ wykonaæ przed budow¹ utwardzenia jezdni
ulic. Planowane zapotrzebowanie mocy-750 kW. W planie
zarezerwowano dzia³kê pod budowê stacji transformatorowej. Przez teren objêty planem przebiega linia elektroenergetyczna 400 kV Krajnik-Plewiska. Na rysunku planu
okrelono szerokoæ pasa ochronnego, w którym zakazuje
siê lokalizowania budynków oraz tymczasowych obiektów
budowlanych. W pasie ochronnym istnieje mo¿liwoæ
urz¹dzenia dróg, placów manewrowych, parkingów i zieleni niskiej.
2. Wodoci¹gi.
Zasilanie w wodê dla celów socjalno - bytowych i przeciwpo¿arowych z komunalnej sieci wodoci¹gowej. Sieæ wodoci¹gow¹ na terenie opracowania wykonaæ przed budow¹ ulic i wyposa¿yæ j¹ w hydranty uliczne do gaszenia
po¿aru. Planowane zapotrzebowanie wody: 27.000 l/dobê
3. Kanalizacja sanitarna.
Docelowo cieki sanitarne odprowadzanie bêd¹ do komunalnej oczyszczalni. Przewiduje siê system odprowadzania

cieków sanitarnych mieszany-grawitacyjny i pompowy.
Kanalizacjê wybudowaæ przed budow¹ nawierzchni
ulic. Planowana iloæ cieków sanitarnych bytowych:
24.300 l/dobê
4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzonych ulic oraz wody
deszczowe z powierzchni dachów odprowadzone bêd¹ do
kanalizacji deszczowej.
5. Sieæ gazowa
W bezporednim s¹siedztwie terenu opracowania znajduje siê czynna sieæ gazowa. Budowa przy³¹czy odbywaæ siê
bêdzie na podstawie warunków technicznych wydanych
przez zak³ad gazowniczy. Sieæ wykonaæ przed budow¹
utwardzenia jezdni i chodników.
III. USTALENIA KOÑCOWE
§21. Trac¹ moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne - Perspektywa - rok
2000 zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXX/148/92 Rady Gminy
w Tarnowie Podgórnym z dnia 8 grudnia 1992 r. og³oszon¹
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego nr 23
poz. 266 i inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§22. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15%.
§23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§24. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Taduesz Czajka
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UCHWA£A Nr III/27/2002 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej
w Wysogotowie po pó³nocnej stronie ul. Bukowskiej - czêæ A, w rejonie ul. Sojowej, Wierzbowej,
Bukowskiej i Skórzewskiej
Na podstawie 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 póniejszymi zmianami) oraz
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 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie po pó³nocnej stronie ul. Bukowskiej - czêæ A, w rejonie
ul. Sojowej, Wierzbowej, Bukowskiej i Skórzewskiej.
I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 17,45 ha i jest
po³o¿ony w Wysogotowie w gminie Tarnowo Podgórne
w rejonie skrzy¿owania ul. Bukowskiej z Rynkow¹ i Wierzbow¹. Granice planu - uchwalenia planu okrelone zosta³y na
rysunku planu.
§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesów publicznych ponad lokalnych i lokalnych w zakresie:
-

budownictwa zwi¹zanego z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,

-

ochrony rodowiska przyrodniczego,

-

zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej.

2) okrelenie zasad zagospodarowania terenu, uwzglêdniaj¹cych bie¿¹ce i kierunkowe mo¿liwoci rozwojowe wsi
Wysogotowo w strukturze spo³eczno- przestrzenno- gospodarczej gminy, le¿¹cej w aglomeracji Poznania.
§4. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny aktywizacji gospodarczej

AG,

b) tereny stacji transformatorowych EE,
c) tereny urz¹dzeñ komunikacji K-D, K-L, K-W,

§5. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania - uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce
u¿ytkowania,

tereny

o

ró¿nym

sposobie

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) oznaczenia okrelaj¹ce podstawowe przeznaczenie terenu: AG, EE, K-D, K-L, K-W, K-P, ZP,
e) wartoci wymiarowe linii rozgraniczaj¹cych pasy drogowe, szerokoci jezdni, usytuowanie linii zabudowy.
§6. Je¿eli w niniejszej uchwale mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Gminy Tarnowo Podgórne, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2) 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,
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4) innych opracowaniach planistycznych - nale¿y przez to
rozumieæ plany miejscowe ju¿ obowi¹zuj¹ce lub przysz³e,
które zawieraj¹ lub bêd¹ zawieraæ dodatkowe ustalenia,
nie koliduj¹ce z niniejsz¹ uchwa³¹,
5) dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu - nale¿y przez to rozumieæ opracowania
projektowe istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania
bêd¹ stanowi³y ucilenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objêtej niniejsz¹ uchwa³¹ i nie koliduj¹ce z ni¹.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu.

f) zasady podzia³u terenu,

1. Zak³ada siê doprowadzenie wody, pr¹du i gazu. Usuwanie
i utylizacja odpadów sta³ych (nieczystoci) oraz odprowadzanie cieków odbywaæ siê bêdzie na warunkach gwarantuj¹cych w³aciwy standard ¿ycia mieszkañców oraz
ochronê rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.

g) zasady uzbrojenia terenu,

2. W zakresie gospodarki ciekami.

d) teren zieleni publicznej ZP,
e) droga po¿arowa K-P,

h) zasady ochrony i u¿ytkowania terenu.
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2.a. Docelowo zak³ada siê odprowadzanie cieków systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni cieków.
2.b. Do czasu pobudowania kanalizacji sanitarnej istnieje
mo¿liwoæ budowania na ka¿dej posesji szczelnych
zbiorników do gromadzenia nieczystoci p³ynnych.
2.c. Wody opadowe z powierzchni ulic, chodników,
parkingów i innych powierzchni utwardzonych odprowadzane bêd¹ do kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu.
2.d. Do czasu pobudowania kanalizacji deszczowej istnieje
obowi¹zek podczyszczania wód opadowych z parkingów i placów manewrowych wewnêtrznych i odprowadzania jej do gruntu lub innego odbiornika na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego.
2.e. Wody opadowe z po³aci dachowych mog¹ byæ odprowadzane bezporednio do gruntu w granicach nieruchomoci.
3. Uchwalenie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejnoci, obowi¹zku Gminy do realizacji na tym terenie infrastruktury technicznej.
4. W pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 307 nie nale¿y
lokalizowaæ sieci infrastruktury technicznej nie zwi¹zanej
z jej u¿ytkowaniem, lub realizowaæ na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§8. 1. Utworzony zosta³ obszar ochrony wód podziemnych ujêcia wody w Wysogotowie, obejmuj¹cy ca³y obszar
objêty planem, dla którego obowi¹zuj¹ zasady ochrony rodowiska wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych oraz ustaleñ
niniejszej uchwa³y.
2. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje nakaz:
2.1. na dzia³kach przeznaczonych pod aktywizacjê gospodarcz¹ podczyszczania wód opadowych z placów manewrowych lub innych powierzchni utwardzonych, po których
poruszaj¹ siê samochody. Podczyszczone wody opadowe
odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika zgodnie
z rozwi¹zaniem technicznym, które uzyska pozwolenie
wodnoprawne,
2.2. prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zapewnienie gromadzenia odpadów w sposób gwarantuj¹cy ochronê gruntu i wód podziemnych. Wywozem
odpadów zajmowaæ siê powinien koncesjonowany przewonik. Administracja gmina zapewnia sobie mo¿liwoæ
kontroli gospodarki odpadami w podmiotach gospodarczych,
2.3. bezwzglêdnego uzyskiwania odpowiednich zgód na
zmianê przeznaczenia terenu i pomieszczeñ na inny cel ni¿
w pozwoleniu na budowê,
2.4. eksploatowania budynków z kot³owniami olejowymi
lub gazowymi lub wykorzystuj¹cych do celów grzewczych
energiê elektryczn¹,

2.5. rozpoznania geotechnicznego wystêpuj¹cego gruntu
rodzimego w celu prawid³owego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego,
2.6. lokalizowania na terenie opracowania zak³adów
nie wodoch³onnych, a zak³ady zu¿ywaj¹ce wiêksze iloci
wody do celów technologicznych powinny mieæ obiegi
zamkniête,
2.7. oddzielnego uzgadniania instalowanych urz¹dzeñ radiowych i telekomunikacyjnych z organami wojskowymi,
2.8. bezwzglêdnego gromadzenia gleby z wykopów pod
budynki, drogi itp. i ponownego wykorzystania jej do
urz¹dzania ogrodów, zieleñców i rekultywacji gruntów
zdegradowanych,
2.9. urz¹dzania i utrzymania na terenie AG zieleni ozdobnej
i izolacyjnej.
3. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
3.1. umacniania
paleniskowym,

korony

dróg

i

placów

¿u¿lem

3.2. zakopywania jakichkolwiek odpadów, pad³ych zwierz¹t, opakowañ po rodkach ochrony rolin, spalania
odpadów nieorganicznych itp.,
3.3. lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska,
3.4. wycinania drzew bez decyzji administracyjnej oraz
niszczenia istniej¹cych drzew.
4. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizowania
miêdzy innymi:
4.1. inwestycji zwi¹zanych z gospodarczym wykorzystaniem, sk³adowaniem lub unieszkodliwianiem odpadów
niebezpiecznych oraz przekszta³caniem pozosta³ych odpadów poprzez poddanie ich procesom chemicznym,
4.2. zak³adów wytwarzaj¹cych masy celulozowe, papier
lub karton,
4.3. zbiorników do magazynowania produktów naftowych,
lub produktów chemicznych i gazu wraz z urz¹dzeniami do
prze³adunku,
4.4. inwestycji zwi¹zanych z produkcj¹ lub wykorzystaniem
rtêci,
4.5. inwestycji zwi¹zanych z hutnictwem, przemys³em metalurgicznym, maszynowym itp., a szczególnie:
4.5.1.

odlewni, kuni, walcowni i ci¹garni,

4.5.2. z zastosowaniem urz¹dzeñ do wyciskania,
wyci¹gania i wyt³aczania odlewów,
4.5.3.

z zastosowaniem urz¹dzeñ do powierzchniowej
obróbki i powlekania metali,

4.5.4. zak³adów produkcji kot³ów, zbiorników, kadzi
i innych pojemników z blach,
4.5.5. zak³adów przerobu z³omu,
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4.5.6.zak³adów
produkcji
i zwierzêcych,

t³uszczów

rolinnych

4.5.7. zak³adów wytwarzaj¹cych wyroby mleczarskie,
4.5.8. zak³adów utylizacyjnych,
4.5.9. ubojni zwierz¹t,
4.5.10. krochmalni przemys³owych,
4.5.11. zak³adów przetwórstwa miêsa, ryb, owoców,
warzyw oraz produkcji olejów i m¹czki rybnej,
4.5.12. zak³adów produkcji dro¿d¿y,
4.5.13. farbiarni i garbarni,
4.5.14. wytwórni mas bitumicznych i betonów,
4.5.15. stacji obs³ugi lub remontów sprzêtu budowlanego,
rolniczego i rodków transportu,
4.5.16. galwanizerni i lakierni,
4.5.17. zak³adów stosuj¹cych w produkcji fenol, formalinê,
cyjanki oraz zmiêkczacze plastyczne oraz
reagenty, wêglowodory alifatyczne i aromatyczne
jak: toluen, ksylen i styren,
4.5.18. zak³adów produkuj¹cych farby, lakiery oraz kleje i
spoiwa,
4.5.19.zak³adów zwi¹zanych z produkcj¹ baterii,
akumulatorów i innych urz¹dzeñ zawieraj¹cych
o³ów,
5. Na terenie objêtym planem zakazuje siê:
5.1.
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prowadzenia remontów pojazdów,

2.3. maksymalnie 70% powierzchni dzia³ki mo¿na przeznaczyæ pod budynki, drogi dojazdowe, chodniki, place manewrowe, drogi po¿arowe i inne obiekty budowlane np.
mietniki, zbiorniki po¿arowe, silosy, itp.
2.4. minimum 30% powierzchni dzia³ki musi byæ przeznaczona pod zieleñ nisk¹, wysok¹ i trawniki,
2.5. na terenach aktywizacji gospodarczej dopuszcza siê
³¹czenie poszczególnych nieruchomoci (dzia³ek) pod
warunkiem, ¿e nowe budynki zwi¹zane z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ powstan¹ zgodnie z naniesionymi na planie
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2.6. na poszczególnych nieruchomociach nale¿y zapewniæ
w³aciw¹ iloæ miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych i ciê¿arowych. Na jezdniach ulic nie mo¿na
parkowaæ samochodów ciê¿arowych. Reklamy firm ustawiaæ poza pasem drogowym tylko na terenie konkretnych
nieruchomoci.
2.7. maksymalna wysokoæ budynków wynosi 12,0 m od
poziomu terenu.
§10. 1. Wyznacza siê tereny zieleni publicznej oznaczone
na rysunku planu symbolem ZP.
2. Teren ogólnodostêpny, bez prawa zabudowy.
§11. 1. Wyznacza siê tereny stacji transformatorowych
oznaczone na rysunku planu symbolem EE.
2. Tereny stacji transformatorowych z bezporednim dostêpem z dróg publicznych.
§12. 1. Wyznacza siê drogi po¿arowe na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem K-P.

5.2. gromadzenia cieków bytowych w sposób zagra¿aj¹cy
czystoci gruntu i wód podziemnych.

2. Teren pozbawiony drzew, krzewów, sta³ych obiektów,
utwardzony.

§9. 1. Wyznacza siê tereny aktywizacji gospodarczej na
obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem AG.

3. Drogi po¿arowe o szerokoci 5,0 m wyznaczone zosta³y wzd³u¿ istniej¹cych lasów. Zabrania siê stawiania ogrodzeñ
lub innych barier uniemo¿liwiaj¹cych bezporedni dostêp do
lasów. W ogrodzenie wbudowaæ bramy po¿arowe.

2. Na terenie przeznaczonym pod aktywizacjê gospodarcz¹ wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania:
2.1. zabudowê istniej¹c¹ adaptuje siê w planie. Dopuszcza
siê jej modernizacjê pod warunkiem przestrzegania ustaleñ realizacyjnych niniejszego planu i przepisów prawa
budowlanego.
2.2. teren aktywizacji gospodarczej nie ma prawa zabudowy mieszkaniowej,

§13. 1. Wyznacza siê drogi publiczne dla terenu objêtego
planem:
1.1. droga g³ówna (wojewódzka) oznaczona symbolem
K-W,
1.2.

drogi lokalne oznaczone symbolem

K-L,

1.3.

drogi dojazdowe oznaczone symbolem K-D.

2. Ustalenia szczegó³owe dla uk³adu komunikacyjnego.
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Szerokoæ w
liniach
rozgraniczaj.

Za³o¿enia projektowe

Istniej¹ca droga wojewódzka nr 307 Poznañ - Buk Opalenica.
Pas drogowy szer. 24,10 m wymaga przebudowy:
- pobocze rowu - 0,75 m,
- rów - 2,50 m,
- pobocze - 1,50 m,
- jezdnia dwupasmowa, jednokierunkowa - 7,0 m,
- o drogi, jezdni z rozgranicznikiem - 0,6 m,
1 K-W droga docelowo 4 x 35,0 m 5,45 +
- zwierciadlane odbicie w/w ukladu.
wojewódzka
3,5 m
24,1 + 5,45
Po obu stronach pasa drogi 307, pasy drogi gminnej
pieszojezdnej szerokoci 5,45 m, K-D.
Opis poni¿ej
£¹czna szerokoæ 3 pasów drogowych - 35, m.
Modernizacja drogi 307 wi¹¿e siê z przesadzeniem
rosn¹cych wzd³u¿ niej dorodnych drzew.
Infrastrukturê techniczn¹ nie zwi¹zan¹ z drog¹ 307
lokalizowaæ poza pasem drogi wojewódzkiej.
1 K-L
Istniej¹ca ul. Wierzbowa.
2 x 3,5 m
25,0 m
droga
Wytyczenie ulicy zgodnie z rysunkiem planu.
gminna
Infrastruktura w pasie drogowym.
Istniej¹ca ul. Skórzewska. Pas drogowy wymaga
2 K-L
przebudowy. Infrastrukturê techniczn¹ nie zwi¹zan¹ z drog¹
droga
2 x 3,5 m
35,0 m
powiatow¹ lokalizowaæ poza pasem tej drogi lub w pasie za
powiatowa
zgod¹ administracji drogowej.
Pas drogowy drogi gminnej wymaga przebudowy.
1 K-D
Umo¿liwia dojazd i dojcie do projektowanych terenów
droga
2 x 2,5 m
5,45 m
aktywizacji gospodarczej. Infrastrukturê techniczn¹ zwi¹zan¹
gminna
z drog¹ lokalizowaæ w pasie tej drogi.
Istniej¹ca ul. Sojowa o nawierzchni gruntowej.
2 K-D
Budowa ulicy zgodnie z rysunkiem planu.
droga
2 x 3,0 m
15,0 m
Umo¿liwia dojazd do projektowanych nieruchomoci.
gminna
Infrastruktura w pasie drogowym.
3 K-D
Projektowana ulica lokalna.
2 x 3,0 m
10,0 m
droga
Wytyczenie ulicy zgodnie z rysunkiem planu.
gminna
Infrastruktura w pasie drogowym.
Pas drogowy drogi gminnej wymaga przebudowy.
4 K-D
Umo¿liwia dojazd i dojcie do projektowanych terenów
droga
2 x 2,5 m
5,45 m
aktywizacji gospodarczej. Infrastrukturê techniczn¹ zwi¹zan¹
gminna
z drog¹ lokalizowaæ w pasie tej drogi.

§14.

Zestawienie powierzchni terenów bilansowych (powierzchnie orientacyjne).
Oznaczenie terenu
(symbo1)

Przeznaczenie terenu
Teren aktywizacji
gospodarczej
j.w.

2 AG
RAZEM AG

Droga wojewódzka
- g³ówna

RAZEM K-W
Droga lokalna
j.w.
RAZEM K-L
Droga dojazdowa
j.w.
j.w.
j.w.
RAZEM K-D

Powierzchnia terenu [ ha ]
7,13
4,94
12,07
2,80
2,80
0,23
0,23
0,46
0,43
0,35
0,44
0,66
1,88
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Droga po¿arowa
RAZEM K-P
Stacja transformatorowa
j.w.
j.w.

2 EE
3 EE
RAZEM EE

Zieleñ publiczna
RAZEM ZP
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU

§15. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami zainwestowania nale¿y zlikwidowaæ lub prze³o¿yæ na zasadach okrelonych w dokumentacjach technicznych. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowi¹zuje zakaz wykonywania trwa³ych
urz¹dzeñ terenowych i nasadzeñ do czasu likwidacji kolizji,
niezale¿nie od tego, czy obszary te zosta³y zaznaczone na
rysunku planu.
1. Urz¹dzenia elektroenergetyczne
Na terenie opracowania nale¿y budowaæ tylko kablowe
sieci zasilaj¹ce. Ka¿dorazowo zasilanie poszczególnych
inwestycji realizowaæ na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zak³ad Energetyczny.
2. Wodoci¹gi
Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
zasilanej z gminnego ujêcia wody. Sieæ wodoci¹gow¹
wykonaæ przed budow¹ ulic i wyposa¿yæ j¹ w hydranty
uliczne do gaszenia po¿aru. Zak³ada siê lokalizowanie na
terenie opracowania zak³adów niewodoch³onnych, a zak³ady zu¿ywaj¹ce wiêksze iloci wody do celów technologicznych powinny mieæ obiegi zamkniête. Dla celów bilansowych przyjêto wskanik zu¿ycia wody Q max = 0,3 l/s/ha.
3. Kanalizacja sanitarna
3.1.
rozwi¹zanie docelowe - odprowadzenie cieków grawitacyjnie do przepompowni, a dalej kolektorem t³ocznym
do oczyszczalni cieków. Kanalizacjê wykonaæ przed budow¹ nawierzchni ulic.
3.2.
rozwi¹zanie do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej - szczelne zbiorniki bezodp³ywowe na cieki na ka¿dej
posesji.
4. Kanalizacja deszczowa
4.1.
po wybudowaniu ulic i utwardzeniu chodników i jezdni, wody opadowe z tych powierzchni odprowadzane bêd¹
do komunalnej kanalizacji deszczowej.

0,16
0,16
0,01
0,01
0,01
0,03
0,05
0,05
17,45 ha

4.2.
z dzia³ek przeznaczonych pod aktywizacjê gospodarcz¹
wody opadowe z placów manewrowych i innych
powierzchni utwardzonych, po których poruszaj¹ siê samochody bêd¹ docelowo odprowadzane do kanalizacji
komunalnej. Do tego czasu bêd¹ podczyszczane i odprowadzone do gruntu zgodnie z rozwi¹zaniem technicznym,
które uzyska pozwolenie wodno-prawne. Wody opadowe
z po³aci dachowych odprowadzane bêd¹ do gruntu
w granicach nieruchomoci.
5. Sieæ gazowa.
Na terenie opracowania wybudowana jest ju¿ podstawowa sieæ zasilaj¹ca. Budowa przy³¹czy odbywaæ siê bêdzie
na podstawie warunków technicznych wydanych przez
zak³ad gazowniczy. Sieæ wykonaæ przed utwardzeniem
jezdni i chodników.
III. USTALENIA KOÑCOWE
§16. Trac¹ moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne - Perspektywa - rok
2000 zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXX/148/92 Rady Gminy
w Tarnowie Podgórnym z dnia 8 grudnia 1992 r. og³oszon¹
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego nr 23
poz. 266 i inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§17. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 37

 3644 

Poz. 710

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 37

Poz. 711

 3645 

711
UCHWA£A Nr III/38/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej
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. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 z poz. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16 poz.
78 z poz. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne planu
§1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ul. Wysokiej, to ustalenia niniejszej uchwa³y
oraz rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 wykonany na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000.
§2. 1. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê
z granicami ustalonymi uchwa³¹ nr XXXIV/479/2001 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 28.06.2001 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wysokiej.
2. Plan obejmuje obszar ograniczony ul. Poznañsk¹,
W. Stañczukowskiego oraz Wysok¹ zgodnie z oznaczeniem
jego granic na rysunku planu.
§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
wprowadzenie ³adu przestrzennego oraz przekszta³cenia zainwestowania w obszarze objêtym planem w sposób umo¿liwiaj¹cy wyznaczenie terenów pod zabudowê us³ugow¹ oraz
zapewnienie im obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej z jednoczesn¹ ochron¹ walorów rodowiska
przyrodniczego.
§4. 1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) przeznaczenie terenu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczaj¹ce ulice i place wraz z urz¹dzeniami
pomocniczymi i cie¿k¹ rowerow¹,
4) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych (ulica
z placem, ci¹g pieszy z zieleni¹ izolacyjn¹),
5) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz
urz¹dzenia terenu, w tym:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) maksymalna liczba kondygnacji,
c) dominanty przestrzenne,

d) maksymalna wysokoæ zabudowy,
6) miejsca w³¹czenia ulicy wewnêtrznej do ulicy Poznañskiej
i Stañczukowskiego oznaczone na rysunku planu symbolem W,
7) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego
i kulturowego.
2. W planie wyznacza siê:
1) tereny pod rozwój us³ug komercyjnych oznaczone na
rysunku planu symbolem UC1, UC2, UC3,
2) tereny pod us³ugi komercyjne oraz budownictwo jednorodzinne oznaczone na rysunku planu symbolem UC/MN,
3) tereny ci¹gu pieszo-jezdnego oznaczone na rysunku planu
symbolem KPJ,
4) tereny ci¹gu pieszego oznaczone na rysunku planu symbolem KP,
5) tereny komunikacji samochodowej oznaczone na rysunku
planu symbolem KS,
6) tereny stacji transformatorowej oznaczone na rysunku
planu symbolem EE.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 ustala siê
funkcje podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach okrela siê funkcje dopuszczalne i warunki ich dopuszczenia.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 2 ustala siê
zagospodarowanie tymczasowe jedynie w celu lokalizowania:
1) parkingów w poziomie terenu,
2) zapleczy budów.
5. Nieobowi¹zuj¹cymi zapisami planu s¹:
1) przebieg sieci infrastruktury technicznej,
2) drugorzêdny uk³ad komunikacyjny.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bêd¹cy przedmiotem niniejszej uchwa³y,
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu,
który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
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4) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar objêty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku
planu,
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolami
literowo-cyfrowymi,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania obiektów budowlanych
w linii zabudowy okrelonej na rysunku planu lub w
odleg³oci wiêkszej,
7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
9) drugorzêdnym uk³adzie komunikacyjnym - nale¿y przez to
rozumieæ ulice wewnêtrzne obs³uguj¹ce pojedyncze inwestycje realizowane na w³asny koszt inwestorów,
10) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi typu: handel, gastronomia, rzemios³o us³ugowe,
us³ugi komunikacyjne, kultura i rozrywka, sport i rekreacja, owiata, zdrowie, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, siedziby partii politycznych, izb zawodowych
i gospodarczych itp., pod warunkiem nie powodowania
negatywnego oddzia³ywania - zanieczyszczeñ i ponadnormatywnych zak³óceñ rodowiska oraz konfliktów
s¹siedztwa,
11) zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej - nale¿y przez
to rozumieæ wspóln¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹ na danym
terenie w celu zagospodarowania go zgodnie z przeznaczeniem. Dla terenu tego wymagane jest ca³ociowe opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ³¹cznie
z elementami infrastruktury technicznej i zatwierdzenia
projektu zagospodarowania terenu bêd¹cego elementem
projektu architektoniczno-budowlanego.
§6. Na ca³ym obszarze ustala siê zakazy:
1) realizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (w rozumieniu Prawa Ochrony
rodowiska),
2) lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ oraz prowadzenia dzia³alnoci us³ugowo- gospodarczej mog¹cej powodowaæ
przekroczenia norm dopuszczalnych stê¿eñ dla emitowanych zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego poza
granicê dzia³ki w rozumieniu aktualnie obowi¹zuj¹cego
rozporz¹dzenia,
3) wprowadzania nie oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych
kana³ów ciekowych,
4) realizowania kot³owni na paliwa sta³e nieekologiczne,
5) lokalizowania obiektów powoduj¹cych emisjê zanieczyszczeñ o charakterze odorowym oraz wytwarzaj¹cych agresywne cieki technologiczne i niebezpieczne odpady.

§7. Ustala siê obowi¹zek prowadzenia wszelkich prac
ziemnych na terenie objêtym niniejszym planem pod nadzorem Wojewódzkiej S³u¿by Ochrony Zabytków.
ROZDZIA£ II
Przeznaczenie poszczególnych terenów oraz warunki ich
zabudowy i zagospodarowania
§8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
UC1 ustala siê:
1) funkcjê us³ug komercyjnych,
2) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,
3) bezwzglêdne wykluczenie produkcji przemys³owej,
4) wysokoæ zabudowy max. 9 m,
5) maksymaln¹ iloæ kondygnacji - 2,
6) obowi¹zek opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która winna okreliæ w szczególnoci:
-

powi¹zania zewnêtrzne: uk³ad komunikacyjny, ci¹gi
piesze,

-

zasady lokalizacji obiektów,

-

zasady obs³ugi technicznej,

-

zasady zasilania terenu w energiê elektryczn¹, wodê,
telefon, kanalizacjê sanitarn¹ i opadow¹, gaz, ogrzewanie,

-

tereny zielone,

-

lokalizacjê
odpadów.

zbiorników

do

selektywnej

zbiórki

7) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
8) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w przeliczeniu: 4 miejsca na 100 m2 pow. u¿ytkowej
obiektów kubaturowych,
9) wjazd i wyjazd od ul. Poznañskiej oznaczony na planie
symbolem W2, a wyjazd na ul. Stañczukowskiego oznaczony symbolem W1,
10) budowê obiektów na ca³ym obszarze okrelonym liniami rozgraniczaj¹cymi pod warunkiem wbudowania lub
prze³o¿enia sieci ciep³owniczej i wodoci¹gowej,
11) teren poza liniami zabudowy nale¿y przeznaczyæ
w ramach funkcji dopuszczalnych wy³¹cznie pod
zieleñ, miejsca parkingowe i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej,
12)

zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki budowlane,

13) w przypadku budowy stacji paliw wykonanie badañ
hydrogeologicznych i innych dodatkowych opracowañ
okrelonych przepisami szczególnymi dotycz¹cych oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze.
§9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
UC2 ustala siê:
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1) funkcjê us³ug komercyjnych,

-

zasady zasilania terenu w energiê elektryczn¹,
wodê, telefon, kanalizacjê sanitarn¹ i opadow¹, gaz,
ogrzewanie,

-

tereny zielone,

-

lokalizacjê
odpadów,

2) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,
3) bezwzglêdne wykluczenie produkcji przemys³owej,
4) wysokoæ zabudowy max. 15 m,
5) maksymaln¹ iloæ kondygnacji,
6) obowi¹zek opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która winna okreliæ w szczególnoci:
-

powi¹zania zewnêtrzne: uk³ad komunikacyjny, ci¹gi
piesze,

-

zasady lokalizacji obiektów,

-

zasady obs³ugi technicznej,

-

zasady zasilania terenu w energiê elektryczn¹,
wodê, telefon, kanalizacjê sanitarn¹ i opadow¹, gaz,
ogrzewanie,

-

tereny zielone,

-

lokalizacjê
odpadów,

zbiorników

do

zbiorników

do

selektywnej

7) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
8) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w przeliczeniu: 4 miejsca na 100 m2 pow. u¿ytkowej
obiektów kubaturowych,
9) obs³ugê komunikacyjn¹ z ci¹gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ,

selektywnej

zbiórki

7) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
8) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w przeliczeniu 4 miejsca na 100 m2 pow. u¿ytkowej
obiektów kubaturowych,
9) obs³ugê komunikacyjn¹ z ci¹gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ,
10) zakazuje siê utrwalania i rozbudowy istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i gospodarczych,

10) budowê obiektów na ca³ym obszarze okrelonym liniami rozgraniczaj¹cymi pod warunkiem wbudowania lub
prze³o¿enia sieci ciep³owniczej i wodoci¹gowej,
11) teren poza liniami zabudowy nale¿y przeznaczyæ
w ramach funkcji dopuszczalnych wy³¹cznie pod
zieleñ, miejsca parkingowe i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej,
12)

zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki budowlane.

§11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC4 ustala siê:
1) funkcjê us³ug komercyjnych,
2) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,
3) bezwzglêdne wykluczenie produkcji przemys³owej,
4) wysokoæ zabudowy max. 8 m,

11) teren poza liniami zabudowy nale¿y przeznaczyæ
w ramach funkcji dopuszczalnych wy³¹cznie pod
zieleñ, miejsca parkingowe i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej,

5) maksymaln¹ iloæ kondygnacji - 3,

12)

8) zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki budowlane.

zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki budowlane.

§10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC/MN ustala siê:
1) funkcjê us³ug
jednorodzinne,

komercyjnych

zbiórki

oraz

budownictwo

2) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,
3) bezwzglêdne wykluczenie produkcji przemys³owej,
4) wysokoæ zabudowy max. 15 m (dla us³ug), 9 m
(dla f. mieszkaniowej),
5) maksymaln¹ iloæ kondygnacji - 4 (dla us³ug), 3
(dla f. mieszkaniowej),
6) obowi¹zek opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która winna okreliæ w szczególnoci:
-

powi¹zania zewnêtrzne: uk³ad komunikacyjny, ci¹gi
piesze,

-

zasady lokalizacji obiektów,

-

zasady obs³ugi technicznej,

6) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
7) obs³ugê komunikacyjn¹ z ulicy Poznañskiej,

§12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE ustala siê:
- funkcjê elektroenergetyczn¹ z projektowan¹ lokalizacj¹
stacji transformatorowej, wolnostoj¹cej.
ROZDZIA£ III
Ustalenia dla terenów komunikacyjnych
§13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS ustala siê:
1) funkcjê komunikacji samochodowej jako funkcjê podstawow¹ z przeznaczeniem terenu pod poszerzenie ulicy
Poznañskiej, cie¿kê rowerow¹ i chodnik,
2) mo¿liwoæ lokalizacji infrastruktury technicznej jako funkcji dopuszczalnej.
§14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ ustala siê:
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1) funkcjê ci¹gu pieszo-jezdnego jako funkcjê podstawow¹,
2) mo¿liwoæ lokalizacji infrastruktury technicznej, cie¿ki
rowerowej i zieleni ozdobnej jako funkcji dopuszczalnych.
§15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP ustala siê:
1) funkcjê ci¹gu pieszego jako funkcjê podstawow¹,
2) mo¿liwoæ lokalizacji infrastruktury technicznej, cie¿ki
rowerowej i zieleni ozdobnej jako funkcji dopuszczalnych,

2) lokalizacjê sieci wodoci¹gowej na terenie objêtym planem
w liniach drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oraz
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gu pieszo-jezdnego
i ci¹gu pieszego.
§19. W zakresie odprowadzenia cieków sanitarnych
i opadowych ustala siê:
1) jako obowi¹zuj¹cy rozdzielczy system kanalizacji,

3) nawierzchniê realizowaæ wg jednolitej koncepcji architektonicznej,

2) prowadzenie sieci kanalizacyjnej na terenie objêtym planem w liniach drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego
oraz w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gu pieszo-jezdnego i ci¹gu pieszego,

4) nale¿y wprowadziæ szpaler zieleni izolacyjnej zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu,

3) odprowadzenie cieków sanitarnych do komunalnej sieci
kanalizacji z rozbudow¹,

5) dopuszcza siê przykrycie terenu w formie pasa¿u o lekkiej
a¿urowej konstrukcji.

4) podczyszczanie cieków w separatorach na parkingach
i terenach utwardzonych,

ROZDZIA£ IV

5) odprowadzenie cieków deszczowych do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej z rozbudow¹,

Ustalenia dla infrastruktury technicznej

siê:

§16. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala

6) budowê kana³ów sanitarnych i opadowych w uzgodnieniu
i na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci.
§20. W zakresie usuwania odpadów sta³ych ustala siê:
1) gromadzenie odpadów z zastosowaniem zbiórki selektywnej w granicach posesji,

1) zasilanie ca³ego terenu z istniej¹cej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza obszarem opracowania (na skrzy¿owaniu ulicy Stañczykowskiego z Poznañsk¹) bêd¹cej
w³asnoci¹ Energetyki Kaliskiej SA,

2) wywóz w systemie zorganizowanym na wysypisko.

2) lokalizacjê stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem EE,

1) zasadê stosowania proekologicznych systemów ogrzewania, w tym z miejskiej sieci ciep³owniczej,

3) zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych
w granicach planu,

2) obowi¹zek umieszczenia ruroci¹gu ciep³owniczego pod
powierzchni¹ terenu.

4) sieæ nale¿y sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych ulic,
ci¹gu pieszo-jezdnego i ci¹gu pieszego,
5) dopuszcza siê prowadzenie sieci elektro-energetycznej na
terenie oznaczonym symbolem UC w celu doprowadzenia
energii do projektowanej stacji transformatorowej,
6) budowê sieci oraz urz¹dzeñ elektroenergetycznych na
terenie objêtym planem, na zasadach okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§17. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala siê:
1) rozbudowê sieci gazowej redniego i niskiego cinienia
w oparciu o istniej¹cy gazoci¹g zlokalizowany w ul. Poznañskiej w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
2) lokalizacjê sieci gazowej na terenie objêtym planem
w liniach drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oraz
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gu pieszo-jezdnego
i ci¹gu pieszego.
§18. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) dostarczanie wody z wodoci¹gu miejskiego zlokalizowanego w ul. Poznañskiej z rozbudow¹ rozdzielczej sieci
wodoci¹gowej w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci.

§21. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:

§22. W zakresie telekomunikacji ustala siê:
1) zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z sieci teletechnicznej,
2) prowadzenie sieci teletechnicznych na terenie objêtym
planem w liniach drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego oraz w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gu pieszojezdnego i ci¹gu pieszego,
3) budowê sieci w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci.
ROZDZIA£ V
Ustalenia koñcowe
§23. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
jednorazowe op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci dla
poszczególnych terenów:
1) KS, KPJ, KP, EE - w wysokoci 0%,
2) UC - w wysokoci 30%.
§24. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene teren
o powierzchni 0,5933 ha okrelony szczegó³owo w dokumen-
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tacji dotycz¹cej przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze
i nielene, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§25. Do planu do³¹cza siê prognozê oddzia³ywania na
rodowisko przyrodnicze stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§26. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹
moc ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XIX/121/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 padziernika
1991 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza
na okres perspektywiczny do roku 2005 w obowi¹zuj¹cych

granicach administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Ka³. Nr 17, poz.
163 z 1991 r. z poz. zm.) dla terenów, o których mowa w §2
niniejszej uchwa³y.
§27. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kalisza.
§28. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek

712
UCHWA£A Nr IV/25/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsi Koninko
w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z poz. zm.) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139,
z poz. zm.), zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kórniku nr
XXX/391/2001 z dnia 09.03.2001 r., Rada Miejska w Kórniku
uchwala, co nastêpuje.
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik (zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 11/12/93 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z
dnia 17 lutego 1993 r., og³oszon¹ w Dz.U. Woj. Poz. Nr 5/93,
z póniejszymi zmianami) obejmuj¹c¹ wyznaczenie przebiegu
drogi publicznej we wsi Koninko, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w niniejszej uchwale.
2. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:10.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
ilustruj¹cy zakres zmiany planu.

I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. Zmienia siê rolnicze przeznaczenie czêci obszaru
dzia³ek o nr ewid. 90/3, 90/4 i 83, wyznaczone planem zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w §1, ust. 1,
na cele komunikacji, oznaczone symbolem KZ na za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.
§3. 1. Tereny objête opracowaniem planu stanowi¹ grunty
wsi Koninko.
2. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest wyznaczenie
nowego przebiegu drogi publicznej, zgodnie ze Studium
przebiegu drogi powiatowej Koninko - Szczytniki  Kamionki
przyjêtym przez Zarz¹d Miejski w Kórniku.
3. Celem zmiany planu jest:
1) wyznaczenie nowego przebiegu drogi publicznej na odcinku zgodnie z niniejsz¹ uchwa³¹,
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
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a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
§4. W trakcie procesu planistycznego poczyniono
dzia³ania w kierunku minimalizacji wzajemnych konfliktów
i optymalizacji korzyci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ
w³adz samorz¹dowych reprezentuj¹cych mieszkañców wsi
Kamionki oraz interesu publicznego ca³ej gminy.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. planie b¹d zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ
ustalenia planu b¹d ich zmiany, o których mowa w §1,
ust. 1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3. drodze publicznej - nale¿y przez to rozumieæ nowo projektowan¹ drogê na odcinku od drogi powiatowej KD-P 549
(1+ 464 km) - skrzy¿owania z torem kolejowym relacji
Poznañ - Jarocin - Kluczbork (dzia³ka nr ewid. 58) do drogi
powiatowej KD-P 549 (2 + 300 km) - skrzy¿owanie z drog¹
KD-G relacji Szczytniki Borówiec (dzia³ka nr ewid. 91)
wed³ug danych okrelonych w studium przebiegu drogi.
§6. Oznaczenie nowego przebiegu drogi publicznej wed³ug rysunku zmiany planu oraz okrelenie nowego przeznaczenia terenu jest obowi¹zuj¹cym oznaczeniem zmiany planu.

II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. Wyznacza siê przebieg drogi publicznej na odcinku od
drogi powiatowej KD-P 549 (1 + 464 km) - skrzy¿owania
z torem kolejowym relacji Poznañ - Jarocin - Kluczbork
(dzia³ka nr ewid. 58) do drogi powiatowej KD-P 549 (2 + 300
km) -jej skrzy¿owanie z drog¹ KD-G relacji Szczytniki Borówiec (dzia³ka nr ewid. 91), przez obszar dzia³ek nr ewid. 90/
3, 90,4 i 83, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
§8. Ustala siê klasê drogi docelowo jako droga zbiorcza.
1. Ustala siê szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych
tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania na 20 m.
2. Parametry techniczne drogi nale¿y projektowaæ oraz realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
III. PRZEPISY KOÑCOWE
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
§12. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wymieniony w §1, w czêci sprzecznej
z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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UCHWA£A Nr V/24/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 22.01.2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w gminie Swarzêdz obejmuj¹cego dzia³ki po³o¿one w Gruszczynie w rejonie ulicy Mechowskiej
i oznaczone nr geodezyjnymi 12,13/1,13/3,13/4,13/5,13/7, 14/1,15, 16,17/1,17/2,17/3,18/1,18/2,18/3,19/1,19/2, 20/1,
20/2, 21/1, 21/23, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 (teren objêty zmian¹
20,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych, terenów komunikacji, zalesienia, zieleni na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku
poz. 1591 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r., z póniejszymi zmianami), oraz w zwi¹zku z Uchwal¹
Nr XLVHi/513/2002 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 24
kwietnia 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz obejmuj¹cej dzia³ki po³o¿one
w Gruszczynie i oznaczone nr geodezyjnymi 12, 13/1, 13/3,
13/4, 13/5, 13/7, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 18/3,
19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/23, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24/1,
24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 Rada Miejska
uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w gminie Swarzêdz obejmuj¹cy dzia³ki po³o¿one w Gruszczynie w rejonie ulicy Mechowskiej i oznaczone nr geodezyjnymi
12, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3,
18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/23, 22/1, 22/2,
22/3, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2,
27/3(teren objêty zmian¹ 20,00 ha) - zmiana przeznaczenia
z upraw polowych, terenów komunikacji, zalesienia, zieleni na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych,
- wyznaczenie uk³adu komunikacyjnego wynikaj¹cego
z nowego sposobu podzia³u i zagospodarowania terenu,
- ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolem - Mj,
b) przepompowni cieków, oznaczone na rysunku planu
symbolem - NO,
c) komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem
- kD, kX,
d) zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem -Z,
e) urz¹dzeñ energetycznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem -EE.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
a) granice uchwalenia planu
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania

§2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze miejscowoci Gruszczyn, którego granice okrela za³¹cznik graficzny
rysunku planu, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹, zatytu³owany
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Gruszczynie gmina
Swarzêdz obejmuj¹cy dzia³ki nr geod. 12, 13/1, 13/3, 13/4,
13/5,13/7, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3,18/1, 18/2, 18/3, 19/1,
19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/23, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24/1, 24/2,
25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 opracowany
w skali 1:1000.

§3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(Mj) ustala siê:

ROZDZIA£ I

1) lokalizacje budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wolnostoj¹cych i bliniaczych,

Przepisy ogólne
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
- wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych
planem,

c) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

2) lokalizacje budynków gara¿owych w po³¹czeniu z budynkiem mieszkalnym lub jako wolnostoj¹ce, budynki gospodarcze jako wolnostoj¹ce,
3) maksymalna wysokoæ budynków do II kondygnacji
w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu,
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4) wysokoæ wolnostoj¹cych budynków gara¿owych do 4,5m,
5) preferowane rozwi¹zanie dachów jako pochy³e (dwu
i wielospadowe) zarówno dla budynków mieszkalnych jak
i gara¿owych,
6) nachylenie pochy³ych po³aci dachowych budynków mieszkalnych - 30° do 45°,

d) utrzymanie w maksymalnym stopniu istniej¹cych zadrzewieñ, nasadzenia nowych
e) mo¿liwoæ realizacji obiektów ma³ej architektury oraz
wszelkiego rodzaju urz¹dzeñ rekreacyjno - wypoczynkowych jak alejki spacerowe, ³awki parkowe itp.
§8. 1. Dla terenów urz¹dzeñ energetycznych(EE) ustala siê:

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

a) przeznaczenie podstawowe terenu - lokalizacja stacji transformatorowej

8) poziom parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿
0.5 metra nad terenem,

b) uci¹¿liwoæ stacji nie mo¿e przekraczaæ granic dzia³ki

9) zaleca siê zachowanie jednolitego charakteru ogrodzeñ
frontowych, zakazuj¹c jednoczenie stosowania ogrodzeñ
w ca³oci z elementów betonowych i prefabrykowanych
10) nieprzekraczalny procent zabudowy dzia³ki w wysokoci 40%,
11) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni
ca³kowitej dzia³ki,
12) zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska.
§4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej z us³ugami
towarzysz¹cymi (MU) ustala siê:

c) zalecenie stosowania stacji ma³ogabarytowej
2. Dopuszcza siê alternatywn¹ lokalizacjê stacji transformatorowej na terenach zieleni pod warunkiem nienaruszania
istniej¹cego drzewostanu
3. W przypadku braku zapotrzebowania na lokalizacjê
stacji transformatorowej, teren ten mo¿na w³¹czyæ do terenów przeznaczonych pod zieleñ.
§9. Dla terenów zabudowy ustala siê nastêpuj¹ce zasady
i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:
1) na rysunku przedstawiony jest podzia³ na dzia³ki
budowlane,

1) charakterystyka budynków mieszkalnych jak w §3,

2) dopuszcza siê inny podzia³ na dzia³ki pod warunkiem
spe³nienia ustaleñ pkt 3, 4

2) mo¿liwoæ lokalizowania funkcji us³ugowej o charakterze
nieuci¹¿liwym, niegeneruj¹cej wzmo¿onego ruchu ko³owego,

3) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ bezporedni wjazd z
istniej¹cych lub projektowanych dróg oraz szerokoæ nie
mniejsz¹ ni¿ 20 m,

3) lokalizacjê funkcji us³ugowej w budynku mieszkalnym
b¹d w oddzielnym.

4) ustala siê minimalne wielkoci dzia³ek na 1000 m2,

§5. 1. Dla terenów przepompowni (NO) ustala siê:
a) lokalizacjê przepompowni cieków,
b) zachowanie uci¹¿liwoci funkcji w granicach dzia³ki.
§6. 1. Dla terenu komunikacji (kD, kX) ustala siê:

5) dopuszcza siê scalanie nowo wyznaczonych dzia³ek, pod
warunkiem, ¿e nie spowoduje to dysfunkcyjnoci terenów
s¹siednich.
§10. 1. Ustala siê koniecznoæ wykonania pe³nego uzbrojenia dla ca³ego obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury
technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym:

a) projektowane i istniej¹ce ulice dojazdowe, oznaczone na
rysunku planu - kD o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, z wydzielon¹ jezdni¹ O szerokoci min. 5 m,
chodnikiem dwustronnym, pasami zieleni i innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych,

a) wodoci¹g - pod³¹czenie do wodoci¹gu grupowego

b) projektowane ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku
planu - kX o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5m

d) sieæ telefoniczna - skablowana podziemna

c) tereny komunikacji jako tereny publiczne stanowi¹ przestrzeñ do realizacji urz¹dzeñ podziemnych.
§7. 1. Dla terenów zieleni (Z) ustala siê:
a) przeznaczenie podstawowe terenu - zieleñ parkowa,
b) zakaz realizacji wszelkich obiektów kubaturowych niezwi¹zanych z funkcj¹ terenu,
c) dopuszczenie realizacji niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

b) kanalizacja sanitarna
c) sieæ energetyczna - istniej¹ca naziemna i skablowana
podziemna, a nowoprojektowana wy³¹cznie podziemna

e) sieæ gazowa
2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê
odprowadzanie cieków do bezodp³ywowych, o gwarantowanej szczelnoci, zbiorników z zapewnieniem ich usuwania
i oczyszczania zgodnie z przepisami szczegó³owymi. cieki
deszczowe odprowadzane bêd¹ do istniej¹cej kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie.
3. Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych nowoczesnych noników energii.
4. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a w przypadku koniecznoci jego naruszenia, zapewniæ
rozwi¹zanie zastêpcze.
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5. Zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych cieków do istniej¹cych cieków i wszelkiego rodzaju zbiorników
wodnych.
6. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.
7. Dostarczenie energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie,
na podstawie warunków technicznych uzyskanych w Energetyce Poznañskiej S.A. ZDE Rejon Dystrybucji w Gnienie po
podpisaniu umowy przy³¹czeniowej, wybudowaniu nowych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii napowietrznych SN15 kV oraz linii kablowej 0,4 kV. Przez przedmiotowy teren
przebiega napowietrzna linia energetyczna 15kV. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z norm¹
PN-E 05100/1998. Napowietrzna linia energetyczna 15 kV
przeznaczona jest docelowo do prze³o¿enia jako kablowa
podziemna.
§11. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej ustala siê
zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a dla nie okrelonych w rysunku planu
w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic - kD, od
pozosta³ych terenów s¹siednich zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§12. Na obszarze okrelonym w §1 traci moc Miejscowy
Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swarzêdz przyjêty Uchwa³¹ nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej Swarzêdza z dnia 21.02.1994 roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z
28.03.1994 roku poz. 42).
§13. 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%
§14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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UCHWA£A Nr III/23/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY K£ECKO
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w K£ECKU - rej. ul. Karniszewskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) Rada Miejska
Gminy K³ecko uchwala co nastêpuje.
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w K³ecku rej. ul. Karniszewskiej stanowi¹cy czêciow¹ zmianê
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
K³ecko.

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ inwestycje
o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001 r.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej w K³ecku rej. ul. Karniszewskiej obejmuje czêci dzia³ek o numerach ewidencyjnych 88
i 176 oraz dzia³kê nr ewid. 115.
2. Plan opracowany jest na mapie zasadniczej w skali
1:1000, obejmuje obszar 0,15 ha.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony
na rysunku planu symbolem M,

§6. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem M.
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 przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiska art.
51 ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki architektoniczne i zasady zagospodarowania:
1) forma projektowanego budynku mieszkalnego winna byæ
nastêpuj¹ca:
a) rzut poziomy z dopuszczeniem ryzalitów, ganków,
werand itp.,

2) zasady realizowania sieci infrastruktury technicznej.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

b) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
c) dach dwuspadowy lub wielo spadowy, kryty dachówk¹
lub materia³em imituj¹cym dachówkê,

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
§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
Miejskiej Gminy K³ecko,
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,

d) obowi¹zuje zakaz stosowania pe³nych ogrodzeñ,
2) budynek gospodarczy lub gara¿ nie powinien przekraczaæ
powierzchni 50 m2. Wysokoæ - jedna kondygnacja do
okapu dachu. Forma dachu analogiczna jak forma dachu
budynku mieszkalnego,
3) pomieszczenia us³ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2
nale¿y wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub dobudowaæ od strony tylnej.
KL.

§7. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z drogi lokalnej

2. Obiekty kubaturowe nale¿y pod³¹czyæ do wodoci¹gu
miejskiego.
3. cieki odprowadziæ do kanalizacji sanitarnej w ul.
Karniszewskiej.
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4. Dla odprowadzenia cieków opadowych ustala
siê rozwi¹zanie indywidualne w postaci studni ch³onnej 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

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
25%.
§9. Traci moc Uchwa³a Nr VIII/36/85 Rady Narodowej
Miasta i Gminy K³ecko z dnia 6.09.1985 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta K³ecka (Dz.U. WRN Nr 13 poz. 256) w czêci sprzecznej
z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy K³ecko.
§11. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przepisy koñcowe
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kiecko
() Mieczys³aw Szczepañski

§8. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
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UCHWA£A Nr V/32/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Gier³atowo dla dzia³ki
o nr ewid. 141/6
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r, nr 142, poz. 1591 z pon. zm.)
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. nr 15, póz, 139
z pón, zm.),oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr VII/51/99 r. Rady
Gminy Nekla z dnia 27 maja 1999 r. o przyst¹pieniu do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nekli i Gier³atowie, Rada Miejska Gminy Nekla
uchwala co nastêpuje:

2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze dzia³ek wymienionych w pkt 1.

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gier³atowie na terenie dzia³ki nr 141/6, stanowi¹cy zmian¹ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla.

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objêtego planem,
Dr¿y jednoczesnej ochronie interesów publicznych
i lokalnych.

3. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu, opracowany w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
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§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2. tereny dzia³alnoci gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem AG,
3. tereny komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem 01KD,
4. tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE,
5. zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹,
6. zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi,
7. zasady kszta³towania sfery przestrzenno - wizualnej.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych sposobach zagospodarowania,
c) linia zabudowy,
d) klasyfikacja ulic, szerokoæ linii rozgraniczaj¹cych ulic,
odleg³oæ linii zabudowy.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa 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
Miejskiej Gminy Nekla 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) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia okrelone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia
2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko (Dz.U. z 2002 r. nr 179, poz. 1490),
f) nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ us³ugowa - nale¿y przez to rozumieæ tak¹ dzia³alnoæ us³ugow¹, której uci¹¿liwoæ mieci
siê w granicach dzia³ki.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ MN ustala siê:
1 G³ówn¹ funkcj¹ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca z us³ugami, rzemios³em i drobn¹
wytwórczoci¹.
2 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 produkcyjno - us³ugowych - 10,0 m
w kalenicy dachu.
c) poziom posadowienia posadzki parteru budynku mieszkalnego - maksimum 0,5 m od poziomu terenu,
d) dla obiektów produkcyjno - us³ugowych zalecane dachy pochy³e o k¹cie nachylenia po³aci 20°, dopuszcza
siê stosowanie dachów p³askich w przypadkach wynikaj¹cych z technologii funkcji obiektu.
e) dla budynków mieszkalnych ustala siê wy³¹cznie dachy pochy³e o nachyleniu po³aci 25° - 45°.
3. Dzia³k¹ 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 drobn¹ 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 rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i nie wiêkszej ni¿ 5 m od nieprzekraczalnej linii
zabudowy,
c) ogrodzenie dzia³ki od strony ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KD a¿urowe
o wysokoci 1,50 m na granicy nieruchomoci,.
4. Szczególne warunki zagospodarowania dzia³ki wynikaj¹ce
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego:
a) zakaz odprowadzania nieczystoci p³ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia³ce,
b) nakaz urz¹dzenia zieleni ozdobnej, w tym nasadzeñ
drzew i krzewów na czêci dzia³ki przyleg³ej do ulicy,
5. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
a) ustala siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane zgodnie
z rysunkiem planu,
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5. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy,
a) od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 2.

6. Dopuszcza siê mo¿liwoæ etapowania realizacji zabudowy
w zale¿noci od potrzeb i mo¿liwoci finansowania
inwestycji.
7. Wyposa¿enie nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowane przy
granicy nieruchomoci, zblokowane i jednolite dla ca³ego
zespo³u mieszkaniowego.
8. Obowi¹zek wprowadzenia pasa wysokiej zieleni izolacyjnej od strony terenu aktywizacji gospodarczej.
9. Dopuszcza siê mo¿liwoæ scalenia dzia³ek.
§7. Dla terenu dzia³alnoci gospodarczej AG, ustala siê:
1. G³ówn¹ funkcj¹ terenu jest przemys³, rzemios³o us³ugowe
i produkcyjne, magazyny, biura, bazy, sk³ady i magazyny,
handel hurtowy (w tym masowy i detaliczny) oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej itp.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ scalenia dzia³ek.
4. Zabudowa musi byæ sytuowana zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu.
5. Wysokoæ projektowanych budynków produkcyjno - warsztatowo - magazynowych - max 12,5 m do kalenicy dachu,
6. Zalecane dachy pochy³e o k¹cie nachylenia po³aci 20°,
dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich w przypadkach wynikaj¹cych z technologii funkcji obiektu.
7. Nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy terenu
usta³a siê w wysokoci 70% ³¹cznie z powierzchniami
utwardzonymi.
8. Ustala siê obowi¹zek zrealizowania pasa zieleni wysokiej
i krzewiastej, g³ównie zimozielonej, o szerokoci 5,0 m od
strony po³udniowej i w s¹siedztwie terenu MN.
9. Ustala siê koniecznoæ zabezpieczenia na dzia³kach odpowiedniej iloci miejsc parkingowych dla pracowników
oraz klientów.
§8. Dla terenów komunikacji samochodowej ustala siê:
1. Zakapuje siê bezporednich w³¹czeñ z posesji na drogê
krajow¹ nr 2.
2. Ustala siê przystosowanie dróg dojazdowych przez inwestora do przenoszenia ruchu ciê¿arowego.
3. Obs³ugê komunikacyjn¹ planowanej zabudowy przewiduje siê z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 02 KD
i poprzez 01KD.
4. Wyznacza siê przebieg drogi dojazdowej zgodnie z rysunkiem planu:

01KD o szerokoci 10m w liniach rozgraniczaj¹cych,
zaplanowanej od drogi 02 KD w kierunku zachodnim
do w³¹czenia w drogê krajow¹ nr 2 w miejscu istniej¹cego skrzy¿owania z drog¹ gminn¹,

-

25 m dla zabudowy nie przeznaczonej na pobyt
ludzi,

-

50 m dla obiektów jednokondygnacyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi,

-

70 m dla obiektów wielokondygnacyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) 5 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych KD.
6. Tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do realizacji urz¹dzeñ podziemnych z wyj¹tkiem drogi krajowej nr 2.
7. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudow¹
ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji.
8. Wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach powinny byæ wyposa¿one w system kanalizacji deszczowej, w przypadku nawierzchni nieutwardzonej, czêciowo nieutwardzonej (a¿urowej) nale¿y zabezpieczyæ rodowisko gruntowo - wodne przed infiltracj¹
zanieczyszczeñ,
9. Zakazuje siê odprowadzania wód deszczowych do rowu
przy drodze krajowej.
siê,

§9. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych EE ustala

1. Lokalizacjê projektowanych stacji transformatorowych typu
konsumpcyjnego w zale¿noci od potrzeb inwestora, zasilanych lini¹ kablow¹ lub napowietrzn¹ SN-15 kV na
podstawie warunków technicznych przy³¹cza, które wyda
E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania
terenu.
2. Dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej
15/0,4 KV na terenach dzia³alnoci gospodarczej oznaczonej symbolem AG w zale¿noci od zapotrzebowania energii elektrycznej.
3. Dla obiektów stacji transformatorowej nie obowi¹zuj¹
wyznaczone linie zabudowy.
siê:

§10. W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala

1. Zaleca siê wykonanie pe³nego uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej:
a) wodoci¹g - sieæ wodoci¹gowa pod³¹czona do wiejskiego systemu wodoci¹gowego,
b) kanalizacja sanitarna - docelowo pod³¹czenie kanalizacji sanitarnej z wiejskim systemem kanalizacyjnym,
w rozwi¹zaniu czasowym dopuszcza siê gromadzenie
cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
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c) kanalizacja deszczowa - docelowo odprowadzenie wód
deszczowych nast¹pi poprzez sieæ kanalizacji deszczowej na dzia³kach do projektowanego kana³u deszczowego w ulicy KD.
d) sieæ energetyczna - nadziemna lub podziemna,
skablowana,
e) sieæ telefoniczna - nadziemna lub podziemna,
skablowana,
f) gromadzenie odpadów bytowych z ka¿dej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji,
odprowadzenie odpadów sta³ych - zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.
2. Podstaw¹ 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 obiektów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia okrelone
w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002
r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz.U.
z 2002 r. nr 179, poz. 1490),
2. Ustala siê, zasady ochrony akustycznej wg obowi¹zuj¹cych norm.

§12. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania
terenu w zakresie kszta³towania sfery przestrzenno - wizualnej: Na wszystkich terenach, niezale¿nie od ich planowanego
przeznaczenia ustala siê obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skal¹ jakoci¹ i charakterem do pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹cego i planowanego otoczenia.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§13. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci, okrelon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
§14. Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Nekla uchwalonego Uchwa³¹ Nr VI/29/
94 Rady Gminy Nekla z dnia 14.12.1994 r.
§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nekli.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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UCHWA£A Nr V/34/2003 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzypsko Wielkie dla zabudowy
letniskowej w £ê¿eczkach
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r, Nr 15,
poz. 139 z pón. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzypsko Wielkie w czêci dotycz¹cej wsi
£ê¿eczki.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przedstawiono w postaci nastêpuj¹cych materia³ów:
a) ustaleñ zawartych w §2, 3 i 4 niniejszej uchwa³y,
b) rysunku planu sporz¹dzonego na planszy w skali 1:10 000
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y
§2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chrzypsko Wielkie jest przeznaczenie
dzia³ek nr ewid. 78/1, 78/3 i 78/4 po³o¿onych na gruntach wsi
£ê¿eczki, bêd¹cych dotychczas uprawami rolnymi polowymi,
na teren zabudowy mieszkaniowej letniskowej.
§3. Oznaczenia graficzne zawarte w legendzie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chrzypsko Wielkie - plansza podstawowa w skali 1:10000, s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami dla rysunku zmiany planu.
§4. Dla niniejszego planu przyjmuje siê nastêpuj¹ce
ustalenia:
1. USTALENIA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE
1) Ustala siê nowe linie rozgraniczaj¹ce:
a) po granicach dzia³ek nr nr 78/3 i 78/4 miêdzy naro¿nikami dzia³ek nr 78/2 i nr 78/5,
b) po granicach dzia³ki nr 78/1 oprócz granicy z dzia³k¹ nr
78/2.
2) Obszarom okrelonym w pkt 1 nadaje siê symbole ML.
3) Ustala siê podzia³ dzia³ki nr 78/1 na dwie nowe o powierzchni po oko³o 1000,0 m2. Granicê stanowi odcinek
prostopad³y do granicy z dzia³k¹ nr 79/3 wyprowadzony ze
rodka jej d³ugoci.
4) Na ka¿dej dzia³ce terenów ML dopuszcza siê lokalizacjê:
1. Budynku mieszkalnego wolnostoj¹cego parterowego
z dachem stromym i ewentualnym poddaszem u¿ytkowym przy zachowaniu warunków:
a) projekty budynków wymagaj ¹ szczególnie starannego opracowania architektury i wkomponowania
jej w miejscowy krajobraz,

b) zastosowanie w realizacji trwa³ych, dobrej jakoci
materia³ów budowlanych oraz tradycyjnej technologii wykonania budynku , dopuszcza siê obiekty
realizowane w tzw. technologii kanadyjskiej, konstrukcje szkieletu drewniane z wykoñczeniem elewacji w tynkach mineralnych.
c) dach stromy wielopo³aciowy o nachyleniu po³aci
g³ównych minimum 35°, kryty dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
2. Budynku gospodarczego parterowego w tym gara¿u o
wielkoci do 2 boksów przy zachowaniu warunków jak
w pkt 4.1.
5) Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci
5,0 m od granicy z drog¹ dojazdow¹ tj. dzia³k¹ nr 78/6.
6) Ustala siê maksymalne wskaniki zabudowy kubaturowej
poszczególnych dzia³ek na 15,0%.
7) Obszar ML nale¿y obsadziæ, szczególnie wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych wielopiêtrow¹ zieleni¹ liciast¹ i iglast¹, w
tym zimozielon¹.
2. USTALENIA W ZAKRESIE OBS£UGI
RALNEJ

INFRASTRUKTU-

1) Obs³uga komunikacyjna terenów ML - z drogi gminnej
(dzia³ka nr 175) poprzez drogê dojazdow¹(dzia³ka nr 78/6).
2) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN.
Napowietrzn¹ liniê przebiegaj¹c¹ przez teren dzia³ki
nr 78/1 przeznacza siê do likwidacji. Wszystkie dzia³ki
oznaczone niniejsz¹ uch wa³a symbolem ML oraz dzia³ki
nr nr 78/2 i 78/5 winny byæ zasilane z linii kablowej
w drodze dojazdowej (dzia³ka nr 78/6).
3) Zaopatrzenie w wodê z sieci gminnej.
4) cieki sanitarne, do czasu budowy kanalizacji publicznej,
nale¿y odprowadziæ do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych. Zaleca siê budowê wspólnych zbiorników np. dla
2-ch dzia³ek.
5) Ogrzewanie obiektów wy³¹cznie paliwem ekologicznym
(gaz lub olej opa³owy) lub elektryczne.
3. USTALENIA SPECJALNE
Z uwagi na po³o¿enie obszarów ML na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, inwestorów i u¿ytkowników obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy wprowadzone Rozporz¹dzeniem
Nr 6/91 Wojewody Poznañskiego z dnia 12 sierpnia 1991 roku
w sprawie utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urzêd. Wojew. Poznañskiego nr 11, poz. 132 oraz
Dz. Urzêd. Wojew. Wlkp. z 1999 r, nr 14, poz. 246).
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§5. Zgodnie z przepisami ustawy z 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78),
zgoda na wy³¹czenie gruntów z u¿ytków rolnych nie jest
wymagana z uwagi na to, ¿e zmian¹ planu objêty zostaje
obszar gruntów klas V i VI.
§6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê jednorazow¹
op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci o której mowa
w art. 36 ustawy, w wysokoci 20%.

grudnia 1994 r., og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Wojew.
Poznañskiego Nr 22 pod poz. 241, w czêciach sprzecznych
z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chrzypsko Wielkie.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§7. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chrzypsko Wielkie zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr IV/22/94 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Edmund Zió³ek
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UCHWA£A Nr V/35/2003 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzypsko Wielkie,
fragment wsi £ê¿ce - teren przeznaczony pod zabudowê siedliskow¹ - agroturystyczn¹ (dzia³ki ewidencyjne
o nr 251, 263, 264, 266 - o ³¹cznej powierzchni 42,55 ha)
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r.,
Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) a tak¿e w zwi¹zku
z wykonaniem Uchwa³y Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
Nr XXVII/172/2001 z dnia 16.10.2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Chrzypsko
Wielkie uchwala, co nastêpuje:

3. Funkcji podstawowej - nale¿y przez to rozumieæ g³ówny
rodzaj funkcji obiektów na terenach przeznaczonych na
ten cel i wydzielonych z obszaru opracowania liniami
rozgraniczaj¹cymi.

ROZDZIA£ I

5. Zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokrytej
nasadzeniami w formie drzew, krzewów, rolin okrywowych i traw.

Ustalenia ogólne
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzypsko Wielkie, w czêci dotycz¹cej wsi
£ê¿ce.
1. Obszar objêty Uchwa³¹, oznaczony jest na rysunku planu
w skali 1:5000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
2. Rysunek planu obowi¹zuje w zakresie przebiegu linii
rozgraniczaj¹cych i symboli przeznaczenia terenów po³o¿onych w granicach opracowania.
§2. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa o:
1. Przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wraz
z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje
administracyjne.
2. Rysunek planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:5000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.

4. Funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ taki
rodzaj funkcji obiektów, który realizowany na terenach
funkcji podstawowej stanowi¹cej jego uzupe³nienie nie
powoduj¹c uci¹¿liwoci dla rodowiska przyrodniczego
oraz naruszenia interesu prawnego lub uprawnieñ osób
trzecich.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3. Warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego.
1. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków bezporednio do gruntu i cieków wodnych..
2. Utrzymanie dro¿noci cieków wodnych i podnoszenie
klasy ich czystoci.
3. Ustala siê zachowanie istniej¹cych zadrzewieñ z wyj¹tkiem bezporednio koliduj¹cych z prawid³owym zagospodarowaniem terenu.
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4. Gromadzenie odpadów w miejscach wy³¹cznie do tego
przeznaczonych i zapewnienie wywo¿enia odpadów na
wysypisko.
5. Ustala siê stosowanie dla celów grzewczych ekologicznych noników energii: gaz, olej opa³owy, energia
elektryczna.
§4. Zasady kszta³towania komunikacji.
1. Obs³uga komunikacyjna terenu, istniej¹cymi drogami
dojazdowymi: drog¹ gruntow¹ gminn¹ i dalej drogami
bitumicznymi w kierunku Chrzypska, Pniew i Kwilcza.
2. Miejsca parkingowe dla prawid³owego funkcjonowania
obszaru nale¿y lokalizowaæ na w³asnej dzia³ce.
3. Drogi na terenie zabudowy siedliskowej nale¿y projektowaæ jako drogi wewnêtrzne.

3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza siê wy³¹cznie realizacjê obiektów budowlanych nierozerwalnie zwi¹zanych z funkcjami terenu,
b) wysokoæ budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji z u¿ytkowym poddaszem,
c) poziom pod³ogi parteru nie wy¿ej ni¿ 1 m od poziomu
terenu,
d) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o nachyleniu po³aci 40 - 50 °,
e) budynek gara¿owy w jednym obrysie z budynkiem
mieszkalnym lub wolnostoj¹cy usytuowany w sposób,
który nie wp³ynie na zmianê ³adu przestrzennego,

§5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

f) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów
pulpitowych, uskokowych, asymetrycznych i schodkowych zwieñczeñ cian,

1. Zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z ujêæ indywidualnych, a po realizacji sieci wodoci¹gowej z komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê.

g) ustala siê wewnêtrzn¹ wysokoæ budynku
gospodarczego nie wy¿sz¹ ni¿ 3,5 m, h) maksymalna
powierzchnia zabudowy dzia³ki - 20%,

2. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:

i)

40% powierzchni dzia³ki, przeznacza siê na tereny
zieleni,

j)

nieprzekraczalna linia zabudowy - 8 m,

a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie kontynuowane z istniej¹cych sieci redniego napiêcia 15 kV,
istniej¹cych stacji transformatorowych i linii rozprowadzaj¹cych 0,4 kV,
b) szczegó³owe rozwi¹zania z zak³adem energetycznym
projektowaæ nale¿y w planie zagospodarowania dzia³ki
lub we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) niezbêdne modernizacje sieci elektroenergetycznych
dokonywane byæ mog¹ na terenach ich dotychczasowej lokalizacji,
d) w przypadku koniecznoci realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostêpniæ teren
do ich lokalizacji.
3. Odprowadzanie cieków:
a) nale¿y stosowaæ szczelne zbiorniki bezodp³ywowe,
a wody opadowe nale¿y odprowadzaæ powierzchniowo poprzez osadnik wód deszczowych,
b) dopuszcza siê stosowanie przydomowych oczyszczalni
cieków np. typu: Epurblok, SP-15, DOS, Nevexpol itp.,
c) docelowo ustala siê skanalizowanie obszaru.
4. Przy stosowaniu innych elementów uzbrojenia nale¿y
kierowaæ siê warunkami okrelonymi w przepisach odrêbnych i szczególnych.
§6. Funkcje terenu oraz sposób jego zagospodarowania.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZS/A,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkalna siedliskowa.
2) Funkcje uzupe³niaj¹ca - agroturystyka, hodowla koni, owiec,
kóz oraz drobnego inwentarza, sadownictwo, ogrodnictwo i inna dzia³alnoæ niezbêdna do prawid³owego rozwoju agroturystyki.

k) maksymalna granica zabudowy dla budynków mieszkalnych - 150 m od krawêdzi drogi gminnej,
l)

powierzchnie lene pozostaj¹ w dotychczasowej
formie u¿ytkowania,

m) poziom ha³asu nie mo¿e przekroczyæ obowi¹zuj¹cych
norm: 50 dB w porze dziennej, 40 dB dla pory nocnej.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§7. Stawka procentowa bêd¹ca podstaw¹ jednorazowej
op³aty za wzrost wartoci nieruchomoci (art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) dla terenu objêtego niniejszym planem wynosi 20%.
§8. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzypsko Wielkie uchwalonego
Uchwa³¹ nr IV/22/94 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia
06.12.1994 r. i og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego Nr 22/94, poz. 24, w czêci dotycz¹cej
terenu objêtego niniejsz¹ uchwa³¹.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Chrzypsku Wielkim.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Edmund Zió³ek
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UCHWA£A Nr V/41/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 stycznia 2003r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej w Dachowej, gm. Kórnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej
w Dachowej, gm. Kórnik.
§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.

9) dzia³alnoci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ kulturalno-owiatow¹ i sportow¹, okrelon¹
w przepisach,
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, 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón. zm.),

§3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.),

Rozdzia³ I

3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. Nr 115,
poz. 1229 z pón. zm.),

Postanowienia ogólne

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.),

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z pón. zm.),

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,

6) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z pón.
zm.),

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,

7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 z pón. zm.),
8) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych. (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z pón. zm.),

4) funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego,

9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.),

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

10) ustawa z dnia 24. sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi,

11) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz.
690),

7) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, jak¹ tworz¹
lica frontowych cian budynków,
8) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami kubaturowymi do powierzchni dzia³ki, wyra¿ony
w procentach,

12) 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),
13) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 3
listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej
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budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
Nr 92, poz. 460 z pón. zm.),
14) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie okrelenia
szczegó³owych wymagañ w zakresie przeciwpo¿arowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego i ekologicznego lub medycznego oraz warunków, którym powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe.
(Dz.U. Nr 7, poz. 64),
15) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r.
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
(Dz.U. Nr 179, poz. 1490).
§6. Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ niniejszego planu zosta³ wyznaczony
Uchwa³¹ Nr XXXI 1/416/2001 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dachowej.
§7. Obszar objêty planem.
1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 4,00 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest w gminie
Kórnik, w miejscowoci Dachowa, przy drodze powiatowej Szczodrzykowo - Gadki.
§8. Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami
zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu,
o którym mowa w §3. Odpowiadaj¹ one granicom dzia³ek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 117, 188, 189, 191
i 192.
Rozdzia³ II
Przeznaczenie terenu
§9. Na obszarze objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci, tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) teren us³ug, oznaczony na rysunku planu symbolem U,

3) rola kl. V -

o pow. 0,2100ha,

na cele okrelone w uchwale.
Rozdzia³ III
Zasady zagospodarowania terenu
§11. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa¿enie
ka¿dej nowo wydzielonej nieruchomoci w odpowiednio
przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§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 odprowadzanie
cieków.
§13. 1. Dla przebiegaj¹cych, przez teren objêty planem
oraz w jego s¹siedztwie, rowów, wykonaæ prace konserwacyjne oraz prace przywracaj¹ce jego dro¿noæ, w celu unikniêcia
lokalnych podtopieñ.
2. Ustala siê obowi¹zek umo¿liwienia dostêpu do wody
w celu wykonywania robót wymienionych w ust. 1.
3. Ustala siê obudowê biologiczn¹ istniej¹cych rowów,
poprzez realizacjê nasadzeñ w trzech piêtrach.
§14. Zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymienianych
w przepisach.
§15. Wszelkie uci¹¿liwoci dla rodowiska nie mog¹
wykraczaæ poza granice nieruchomoci zajmowanej przez
inwestycje je wywo³uj¹ce.
§16. Wyznacza siê nastêpuj¹ce warunki podzia³u
nieruchomoci:
1) 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¿: 500 m2,
b) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej,
c) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub
zbli¿onym do prostego,

3) ci¹gi pieszo -jezdne, tereny oznaczone na rysunku symbolami Kxx,

3) dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba, ³¹czenie dzia³ek,
pod warunkiem, ¿e bêd¹ zachowane warunki okrelone
w przepisach oraz ustalenia planu.

4) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem EE.

Rozdzia³ IV

§10. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 ust. 8,
niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów:
1) rola kl. III b -

o pow. 0,3600ha,

2) rola kl. IV a -

o pow. 3,3810ha,

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i ró¿nych zasadach zagospodarowania
§17. Linia ci¹g³a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿-
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nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej
uchwale.

b) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci,

§18. Linie rozgraniczaj¹ce ci¹gów pieszo - jezdnych wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi przedstawiono na rysunku
planu, zgodnie z §17.

3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,

§19. Na obszarze objêtym planem wyznacza siê ci¹gi
pieszo - jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolem 1Kxx
i 2Kxx, dla których ustala siê:

4) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z urz¹dzeñ elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie EE, planem
dopuszcza siê przesuniêcie terenu EE, na inny
dogodny teren, po wczeniejszym uzyskaniu warunków
z energetyki,

1) szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych: 8m, przy czym dla
ci¹gu 1Kxx ustala siê poszerzenia do szerokoci 10 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
2) jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 5m,
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 k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego,
6) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoci: 3,0 m,
7) zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdu wzd³u¿ ulicy.
Rozdzia³ V
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury
§20. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu objêtego planem
ustala siê z drogi powiatowej Szczodrzykowo - Gadki, za
porednictwem ci¹gów pieszo - jezdnych 1Kxx i 2Kxx, przy
zachowaniu przepisów oraz Polskich Norm.
2. Zakazuje siê bezporedniego zjazdu z w/w drogi powiatowej na dzia³kê bezporednio s¹siaduj¹c¹ z drog¹.
§21. Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszo - jezdnych, przy
zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych
warunków:
1) kanalizacja sanitarna:
a) za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej do lokalnej oczyszczalni
cieków,
b) plan dopuszcza tymczasowo, tzn. do czasu realizacji
sieci kanalizacyjnej, gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
c) zakazuje siê realizacji przydomowych oczyszczalni
cieków,
2) kanalizacja deszczowa:
a) z wewnêtrznych terenów utwardzonych, z powierzchni
dachów po wstêpnym podczyszczeniu, do rowu,

5) zasilanie w gaz: z sieci redniego cinienia na warunkach
okrelonych w przepisach, ustala siê utrzymanie istniej¹cej sieci redniego cinienia, w przebiegu ci¹gu 2Kxx,
6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji, a tak¿e wykorzystaæ niekonwencjonalne lub odnawialne ród³a energii,
7) rodki ³¹cznoci: z w³¹czeniem do istniej¹cej sieci telefonicznej, dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,
8) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
Rozdzia³ VI
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i gabaryty obiektów
§22. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, MN, 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) dopuszcza siê podpiwniczenie zabudowy,
3) dachy, o nachyleniu: od 20°, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówkopodobnych,
4) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie
z rysunkiem planu, przy czym:
a) 5 m od linii rozgraniczaj¹cych ci¹gu Kxx,
b) 10 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi powiatowej,
c) 15 m od sieci gazowej sn dla zabudowy mieszkaniowej,
d) 8 m od sieci gazowej sn dla budynków gara¿owych,
5) wskanik intensywnoci zabudowy: do 40%,
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 25% powierzchni dzia³ki,
7) budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkalnego, dopuszcza siê realizacjê wolno stoj¹cych budynków
gara¿owych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
8) dopuszcza siê realizacjê indywidualnych obiektów i urz¹dzeñ wypoczynkowo - sportowych.
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§23. Na terenie us³ug, U, zabudowê nale¿y kszta³towaæ
w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) budynek wolno stoj¹cy, do II kondygnacji,
2) plan dopuszcza wolno stoj¹ce budynki z dzia³alnoci¹
us³ugow¹,
3) dopuszcza siê, przy zachowaniu przepisów, wydzielenie
z czêci budynku pomieszczenia kulturalno - owiatowego
(wietlicy),
4) dopuszcza siê podpiwniczenie zabudowy,
5) dachy, o nachyleniu: od 18°, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówkopodobnych,
6) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 5 m od linii
rozgraniczaj¹cych ci¹gu 1Kxx,
7) wskanik intensywnoci zabudowy: do 45%,
8) powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 25% powierzchni dzia³ki,
9) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ wypoczynkowo - sportowych.
Rozdzia³ VII
Tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania terenu
§24. 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. wiat³o utwardzonej jezdni - 4 m, z zakazem zmniejszania go sta³ymi elementami i zadrzewianiem.

§25. Dopuszcza siê tymczasowo, tzn. do czasu realizacji
sieci kanalizacyjnej, gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
§26. Dla ci¹gu pieszo - jezdnego 2Kxx ustala siê:
1) zieleñ nisk¹ jako tymczasowy sposób zagospodarowania,
2) zakaz nasadzeñ zieleni¹ wieloletni¹,
3) zakaz ustawiania ogrodzeñ w s¹siedztwie gazoci¹gu sn.
Rozdzia³ VIII
Przepisy koñcowe
§27. 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.
§28. 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%.
§29. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§30. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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UCHWA£A Nr V/42/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, dzia³ki
nr 252/21 i 252/22 w Kamionkach, gm. Kórnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, dzia³ki nr 252/21
i 252/22 w Kamionkach, gm. Kórnik.
§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.

9) dzia³alnoci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ us³ugow¹ i handlow¹o powierzchni sprzeda¿owej
poni¿ej 1000 m2, okrelon¹ w przepisach,
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, 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón. zm.),

§3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.),

Rozdzia³ I

3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. Nr 115,
poz. 1229 z pón. zm.),

Postanowienia ogólne

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.),

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z pón. zm.),

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,

6) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z pón.
zm.),

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) funkcji terenu - 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) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, jak¹ tworz¹
lica frontowych cian budynków,
8) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami kubaturowymi do powierzchni dzia³ki, wyra¿ony
w procentach,

7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 z pón. zm.),
8) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych. (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pón. zm.),
9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.),
10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
11) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690),
12) 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),
13) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 3
listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej
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budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.
Nr 92, poz. 460 z pón. zm.),
14) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie okrelenia
szczegó³owych wymagañ w zakresie przeciwpo¿arowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego lub medycznego oraz warunków, którym powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe. (Dz.U.
Nr 7, poz. 64),
15) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002r.
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
(Dz.U. Nr 179 poz. 1490).
§6. Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ niniejszego planu zosta³ wyznaczony
Uchwa³¹ Nr XXXV/459/2001 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 17 wrzenia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach.
§7. Obszar objêty planem.
1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 0,1600 ha.

§13. 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 zbieranie odpadów i odprowadzanie
cieków.
§14. Zakazuje siê:
1) prowadzenia prac naruszaj¹cych panuj¹ce na obszarze
objêtym planem i w jego s¹siedztwie stosunki gruntowowodne,
2) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko, wymienianych w przepisach.
§15. Wszelkie uci¹¿liwoci dla rodowiska nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomoci zajmowanej przez inwestycje je wywo³uj¹ce.
Rozdzia³ IV
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i ró¿nych zasadach zagospodarowania
§16. Linia ci¹g³a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, okrelonych w niniejszej
uchwale.

2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest w gminie
Kórnik, w Kamionkach przy ul. Poznañskiej.
§8. Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami
zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu,
o którym mowa w §3. Odpowiadaj¹ one granicom dzia³ek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 252/21 i 252/22.
Rozdzia³ II
Przeznaczenie terenu
§9. Na obszarze objêtym planem ustala siê podstawowe
przeznaczenie, zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci, teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN.
§10. Na terenie objêtym planem ustala siê przeznaczenie
dopuszczalne, dzia³alnoæ us³ugow¹, przy zachowaniu przepisów oraz ustaleñ planu.
§11. Dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub ich czêci, przy zachowaniu warunków okrelonych
w uchwale oraz przepisów.
Rozdzia³ III
Zasady zagospodarowania terenu
§12. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa¿enie
nieruchomoci w odpowiednio przygotowane miejsca do
zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Rozdzia³ V
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury
§17. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu objêtego planem
ustala siê z ul. Poznañskiej, za porednictwem, istniej¹cej
poza granicami opracowania, drogi, przy zachowaniu przepisów oraz Polskich Norm.
§18. Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo - jezdnego, przy
zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych
warunków:
1) kanalizacja sanitarna:
a) za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej do lokalnej oczyszczalni
cieków,
b) plan dopuszcza tymczasowo, tzn. do czasu realizacji
sieci kanalizacyjnej, gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
c) zakazuje siê realizacji przydomowych oczyszczalni
cieków,
2) kanalizacja deszczowa:
a) z wewnêtrznych terenów utwardzonych, z powierzchni
dachów, po wstêpnym podczyszczeniu, do rowu znajduj¹cego siê poza granicami opracowania,
b) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci,
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3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem
istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych,
5) rodki ³¹cznoci: z w³¹czeniem do istniej¹cej sieci telefonicznej, dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,
6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków
zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji, a tak¿e
wykorzystaæ niekonwencjonalne lub odnawialne ród³a
energii,
7) rodki ³¹cznoci: z w³¹czeniem do istniej¹cej sieci
telefonicznej, dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych,
8) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
Rozdzia³ VI

7) budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkalnego, dopuszcza siê realizacjê wolno stoj¹cych budynków
gara¿owych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
8) ustala siê zakaz lokalizowania wolno stoj¹cych budynków
gospodarczych,
9) dopuszcza siê realizacjê indywidualnych obiektów i urz¹dzeñ wypoczynkowo - sportowych.
Rozdzia³ VII
Tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania terenu
§20. Dopuszcza siê tymczasowo, do czasu realizacji sieci
kanalizacyjnej, korzystanie ze szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych.
Rozdzia³ VIII
Przepisy koñcowe

Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i gabaryty obiektów
§19. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, MN, 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) dopuszcza siê podpiwniczenie zabudowy,
3) dachy spadziste o nachyleniu od 20°, pokrycie z dachówki
lub materia³ów dachówkopodobnych,
4) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy: od 6m od linii
rozgraniczaj¹cych przylegaj¹cej ulicy, bêd¹cej poza granicami opracowania, zgodnie z rysunkiem planu,
5) wskanik intensywnoci zabudowy: do 30%,
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 25%
powierzchni dzia³ki,

§21. 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 pianie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.
§22. 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%.
§23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§24. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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UCHWA£A Nr V/32/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 29.01.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki we wsi Potrzanowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z póniejszymi
zmianami) oraz uchwa³ Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XXXI
1/299/2001 z dnia 22.11.2002 r. i nr XXXI 11/313/2001 z dnia
19.12.2001 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany planu Rada
Miejska Gminy Skoki uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Potrzanowo obejmuj¹cy dzia³ki o numerze
ewidencyjnym 453/2, 454/8, 455.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych zmian¹
planu.
2. Umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych.
3. Wyznaczenie zasad podzia³u terenu.
4. Wyznaczenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu.
5. Ustalenie zasad obs³ugi komunikacyjnej w tym wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikaj¹cych z nowego sposobu zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML,
2. tereny urz¹dzeñ i tras komunikacyjnych oznaczone na
planie symbolem DW,
3. terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE,
4. zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹,
5. zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi,
6. zasady kszta³towania sfery przestrzenno - wizualnej.

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa:
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 zrozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej Gminy Skoki o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
c) rysunek 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) inwestycje wymienione jako: szczególnie szkodliwe dla
rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹ce pogorszyæ stan
rodowiska w Rozporz¹dzeniu 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.
Rozdzia³ II
Przepisy szczegó³owe
§5. Dla terenów zabudowy letniskowej ML ustala siê:
1. Budynki wolnostoj¹ce z dopuszczeniem budowy pomieszczeñ pomocniczych.
2. Zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz
nastêpuj¹cych warunków:
a) budynki winny byæ sytuowane na dzia³ce w odleg³oci
od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nie mniejszej ni¿ okrelona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy (5 m),
b) architektura budynków winna nawi¹zywaæ do budownictwa regionalnego,
c) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia³ki (suma
powierzchni zabudowy budynków mieszkalnego i pomocniczego) nie mo¿e przekraczaæ 35% powierzchni
dzia³ki,
d) minimalna powierzchnia dzia³ek zabudowy letniskowej 1000 m2,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 37

e) zabudowa parterowa z dachem stromym, mo¿liwoæ
wykorzystania poddasza na cele mieszkalne,
f) zakazuje siê stosowania kolorów jaskrawych i neonowych oraz skrajnie ró¿norodnych,
g) zakazuje siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów generuj¹cych ruch samochodowy dostawczo - odbiorczy,
zanieczyszczenie powietrza, ha³as, itp. uci¹¿liwoci dla
mieszkañców s¹siednich dzia³ek,
3. Dla wszelkich prac ziemnych istnieje koniecznoæ zlecenia
sta³ego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego nad
ca³oci¹ prac ziemnych wraz z ratowniczymi badaniami
wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów archeologicznych.
§6. Dla terenów komunikacji ustala siê:
1. Obs³uga komunikacyjna dzia³ek z drogi gminnej
w projektowana ulicê prywatn¹, wewnêtrzn¹ dojazdow¹,
oznaczon¹ symbolem DW o szerokoci 6,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych,
2. Ustala siê koniecznoæ zabezpieczenia miejsc postojowych na terenie dzia³ek.
3. Zabrania siê wjazdu na teren objêty planem, pojazdów
o ³adownoci powy¿ej 3,5 t, nie dotyczy to czasu budowy
obiektów przewidzianych planem.
§7. W zakresie
ustala siê:

obs³ugi

infrastruktur¹
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techniczn¹

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

i podziemnym. Wszelkie kolizje musz¹ byæ usuniête kosztem jednostek organizacyjnych powoduj¹cych ich powstanie na podstanie warunków uzyskanych w rejonie
Dystrybucji Gniezno. Przysz³ociowe zasilanie w energiê
elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie na podstawie warunków
przy³¹czenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej, które
zostan¹ wydane przez EP-S.A. ZDE. RD Gniezno na wniosek inwestorów w/w terenów na etapie opracowania
planu zagospodarowania poszczególnych dzia³ek.
7. Sieæ gazowa - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej redniego cinienia w projektowanych ulicach.
8. Ustala siê obowi¹zek stosowania dla celów grzewczych
paliw gazowych i p³ynnych oraz promowanie nowych,
niekonwencjonalnych róde³ energii.
9. Gromadzenie odpadów bytowych w pojemnikach na ka¿dej posesji z odprowadzeniem ich zgodnie z systemem
gospodarki odpadowej gminy.
10. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
§8. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego, zdrowia
ludzi w tym ochrony akustycznej:
1. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji obiektów (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca
1998 r. - Dz.U. Nr 93, poz. 589): szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadaj¹cych im zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w momencie z³o¿enia wniosku o ustalenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania klimatu akustycznego - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie normami.

2. Wodoci¹g - zaopatrzenie w wodê nast¹pi poprzez lokaln¹
sieæ wodoci¹gow¹ z wodoci¹gu gminnego.

§9. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kszta³towania sfery przestrzenno - wizualnej:

3. Kanalizacja sanitarna - docelowo pod³¹czenie sieci kanalizacji sanitarnej do gminnego systemu kanalizacyjnego.

1. Na wszystkich terenach, niezale¿nie od planowanego przeznaczenia ustala siê:

4. W rozwi¹zaniu czasowym dla kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych
o gwarantowanej szczelnoci - na nieczystoci p³ynne,
wy³¹cznie do czasu realizacji kolektorów ciekowych
i uruchomienia przepompowni cieków.

a) obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów
zagospodarowania skal¹, jakoci¹ i charakterem do
pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹cego i planowanego otoczenia,

5. Kanalizacja deszczowa - docelowo odprowadzenie wód
deszczowych nast¹pi poprzez sieæ kanalizacji deszczowej
na dzia³kach do kana³ów deszczowych w ulicach, a nastêpnie poprzez urz¹dzenia podczyszczaj¹ce do istniej¹cego
cieku po spe³nieniu warunków okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegó³owych.
6. Energetyka - ustala siê obs³ugê terenu sieci¹ kablow¹
z projektowanej linii SN-15 kV poprzez projektowan¹ stacjê transformatorow¹ - s³upow¹ zgodnie z rysunkiem
planu. Przy realizacji projektowanej napowietrznej linii SN
- 15 KV nale¿y przewidzieæ odpowiedni pas techniczny
i strefy ochronne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Przyjête rozwi¹zania nie powinny powodowaæ kolizji
z istniej¹cym energetycznym uzbrojeniem naziemnym

b) sposób zagospodarowania nieruchomoci nie mo¿e
ograniczaæ i uniemo¿liwiaæ zgodnego z prawem dysponowania s¹siednimi posesjami.
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urz¹dzeñ tymczasowych, które nie s¹ cile
zwi¹zane lub koliduj¹ z planowan¹ podstawow¹ funkcja
terenu.
Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe
§10. Ustala siê 25% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
3, s³u¿¹ca, naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu
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wartoci nieruchomoci, okrelon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
§11. Na obszarze okrelonym w §1 trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego uchwa³¹ Nr XI/49/94 Rady Miasta
i Gminy Skoki z dnia 05.12.94, og³oszon¹, w Dzienniku Urzêdowym Województwa Nr 22 poz. 242.

§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Gminy Skoki
() Kazimierz Grzegorzewski

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki.
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UCHWA£A Nr V/33/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 29.01.2003r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki we wsi Grzybowo
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 z pón. zm.) i w zwi¹zku z 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.), oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78
z pón. zm.) oraz uchwa³y nr XXXIV/326/2002 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 15.03.2002 r. w sprawie przyst¹pienia
do zmiany planu Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Grzybowo,
na obszarze dzia³ek 95/7, 95/8 (95/5), zwany dalej planem.
2. Granice planu pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek
95/7, 95/8.
3. Niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie terenu,
stanowi¹cego grunt rolny na teren zabudowy letniskowej
§2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. Przedmiotem ustaleñ s¹:

1) zasady i standardy kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) zasady obs³ugi zabudowy w zakresie komunikacji,
3) zasady obs³ugi zabudowy infrastruktura techniczn¹,
4) zasady ochrony i kszta³towania rodowiska
§4. 1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia na rysunku planu:
1) symbole literowe oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ro¿nych sposobach zagospodarowania,
3) linie zabudowy obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne,
4) symbole graficzne oznaczaj¹ce przejcia piesze, zadrzewienia zwarte, strefê ochronn¹ od strumienia,
5) granica uchwalenia planu.
2. Linie podzia³u dzia³ek s¹ oznaczone na rysunku planu
orientacyjnie.
§5. Na terenie objêtym planem wyznacza siê:
1) tereny zabudowy letniskowej ML,
2) tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej U/M,
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3) tereny komunikacji K,
4) tereny infrastruktury technicznej EE,
5) tereny wód W.
§6. 1. Dla terenów zabudowy letniskowej 1ML, 2ML, 3ML,
4ML, 5ML, 6ML ustala siê:
1) podzia³ na dzia³ki wg zasady podanej na rysunku planu:

1) lokalizacjê obiektów handlu detalicznego, gastronomii,
uzupe³nionych funkcj¹ mieszkaln¹, zgodnie z nastêpuj¹cymi warunkami:
a) usytuowanie budynku w polu wyznaczonym przez
obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) maksymalna wysokoæ budynków do 10,5 m od poziomu terenu do kalenicy budynku,

a) minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2,

c) powierzchnia zabudowy dzia³ki max 20%,

b) mo¿liwoæ ³¹czenia dzia³ek przy zachowaniu powierzchni zabudowy okrelonej w pkt 2 lit. a,

d) bry³a budynku o urozmaiconej formie i detalu architektonicznym, nawi¹zuj¹ca do lokalnych tradycji,

2) lokalizacjê nowej zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej,
zgodnie z nastêpuj¹cymi warunkami:
a) powierzchnia zabudowy dzia³ki 20% Jednak nie wiêcej
ni¿ 250 m2,
b) usytuowanie budynków na dzia³kach wed³ug obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
c) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej lub
us³ugowej,
d) zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych budynków gospodarczych na zapleczu budynków mieszkalnych, dopuszcza
siê obiekty ma³ej architektury, a¿urowe, nietrwale
zwi¹zane z gruntem,
e) nakaz zblokowania gara¿u z budynkiem mieszkalnym,
f) charakter budynków mieszkalnych - parterowe z poddaszem u¿ytkowym
g) maksymalna wysokoæ budynku mieszkalnego liczona
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy -10,5 m,
h) dachy strome, kryte dachówk¹ lub materia³em dachówko-podobnym,
i)

k¹t nachylenia po³aci dachowych: 25°-45°,

j)

forma budynków kszta³towana w nawi¹zaniu do skali
i charakteru architektury lokalnej, bez ograniczeñ
w zakresie materia³ów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materia³ów wykoñczeniowych,

3) sposób zagospodarowania dzia³ki, zgodnie z nastêpuj¹cymi warunkami:

e) dachy strome o spadkach 25°-45°,
f) zakaz lokalizowania us³ug rzemielniczo-produkcyjnych
i handlu hurtowego oraz inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko,
2) sposób zagospodarowania terenu:
a) udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki min 40%,
b) obowi¹zek wydzielenia parkingu dla klientów,
c) wprowadzenie zadrzewieñ zwartych od strony rowu
z zachowaniem dostêpu do strumienia w pasie ochronnym oznaczonym symbolem na rysunku planu,
d) podzia³ wtórny terenu dopuszczony pod warunkiem
zachowania minimalnej powierzchni dzia³ki 1000 m2.
3. Dla terenów wód otwartych W ustala siê:
1) zakaz kanalizowania cieku,
2) udro¿nienie przep³ywu wód w strumieniu,
3) obsadzenie rowu rolinnoci¹ wzmacniaj¹c¹ w³aciwoci
samooczyszczaj¹ce wód.
4. Ustala siê zasady obs³ugi zabudowy w zakresie komunikacji oraz sposób zagospodarowania terenów komunikacji
1K-7K:
1) dostêp komunikacyjny do terenu z drogi publicznej poprzez dzia³kê nr 93/1,
2) obs³uga zabudowy z ulic dojazdowych 1K-6K o szerokoci
8 metrów, stanowi¹cych drogi niepubliczne pozostaj¹ce
przy w³acicielu dzia³ek,

a) udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki min 50%,

3) lokalizacja ci¹gu pieszo-jezdnego na terenie 7K,

b) ogrodzenia na frontowych granicach dzia³ek a¿urowe
do wysokoci 1,5 m,

4) szerokoæ jezdni 5 metrów,

c) dostêp komunikacyjny z ulic dojazdowych,
d) parkowanie na terenach posesji,
e) obowi¹zek zapewnienia dostêpu do strumienia na
terenach 3ML, 5ML, 6ML w strefie ochronnej o szerokoci min 3 metrów, oznaczonej symbolem na rysunku
planu.
siê:

Poz. 721

 3682 

2. Dla terenu zabudowy mieszkalno-us³ugowej U/M, ustala

5) nawierzchnie przepuszczalne,
6) parkowanie na dzia³kach i w obrêbie terenu us³ugowego
MU,
7) wykonanie przepustu w ci¹gu ulicy 6K, umo¿liwiaj¹cego
przep³yw wód z terenu 1 W do 2 W.
5. Ustala siê zasady uzbrojenia technicznego terenów
zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu ∅ 100,
poprzez projektowan¹ na terenie planu w ulicach dojazdowych - sieæ wodoci¹gow¹,
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2) usuwanie i oczyszczanie cieków sanitarnych poprzez
gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych, zlokalizowanych na dzia³kach, wywo¿enie cieków wozami asenizacyjnymi na wskazan¹ przez Urz¹d
Miasta i Gminy Skoki oczyszczalniê cieków,
3) odprowadzanie wód deszczowych - poprzez nawierzchnie
przepuszczalne do gruntu, zagospodarowanie wód opadowych z dachów budynków - indywidualnie na dzia³ce,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z istniej¹cej linii redniego napiêcia W¹growiec- Skoki, odga³êzienie Grzybowe,
zlokalizowanej na terenie Orodka Wypoczynkowego Aresztu ledczego w Poznaniu, lini¹ kablow¹ SN 15KV do stacji
transformatorowej typu kablowego, zlokalizowanej na
terenie EE, zasilanie dzia³ek sieci¹ NN poprzez z³¹cze
kablowo- pomiarowe,
5) ogrzewanie indywidualne (gazowe, olejowe, elektryczne),
6) usuwanie odpadów: gromadzenie odpadów indywidualnie na dzia³ce i wywóz na wskazane przez Urz¹d Miasta
i Gminy Skoki miejsce, zgodnie z gminnym programem
gospodarki odpadami.
6. Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania rodowiska:
1) docelowe pod³¹czenie terenu do sieci uzbrojenia
technicznego,
2) zakaz stosowania kot³owni wêglowych,
3) zachowanie i uzupe³nienie istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ, z wyj¹tkiem rolin, znajduj¹cych siê w granicach
terenów 1 W, 2W, utrudniaj¹cych przep³yw wód,
4) ze wzglêdu na mo¿liwoæ wystêpowania stanowisk archeologicznych, istnieje koniecznoæ zg³oszenia do w³aciwego organu ochrony zabytków rozpoczêcia prac
budowlanych,

5) w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych, znalezisko nale¿y zabezpieczyæ i zg³osiæ ten fakt do
w³aciwego organu ochrony zabytków.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce przepisy koñcowe:
1) Na obszarze okrelonym w §1 traci moc Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Skoki we wsi
Grzybowo, przyjêty uchwa³¹ Nr XI/49/94 z dnia 5 grudnia
1994 r. Rady Miasta i Gminy Skoki (opubl. w Dz. Urz. Woj.
Pozn. nr 22 poz. 243 z dnia 8 grudnia 1994 r.).
2) Dla gruntów rolnych klas IVa i kl. V - gruntów organicznych, w granicach terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1 ML, 2ML, 3M1, 4ML, 5ML, 6ML, U/M,
6K i 7K, uzyskano zgodê Wojewody Wielkopolskiego na
wy³¹czenie ich z produkcji rolnej oraz przeznaczenie na
cele nierolnicze - decyzja nr RR.IX-77110/97/02W
3) Ustala siê 25% stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci, okrelonej przy uwzglêdnieniu
zmiany wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem
planu.
4) Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki..
5) Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Kazimierz Grzegorzewski
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UCHWA£A Nr V/40/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³alnoci gospodarczej w BISKUPICACH,
dz. nr ewid. 295/116 i czeæ dz. nr ewid. 295/117
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) Rada Miejska Gminy
Pobiedziska uchwala co nastêpuje.

3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1: 1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,

ROZDZIA£ I

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

Przepisy ogólne
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³alnoci gospodarczej w BISKUPICACH,
dzia³ki nr ewid. 295/116 i czêæ dz. nr ewid. 295/117 stanowi¹cy czêciow¹ zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska.
§2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu dzia³alnoci gospodarczej w BISKUPICACH opracowany jest dla obszaru oznaczonego na mapie zasadniczej obrêb
Biskupice ark 12 sekcja 423 124 011 numerami ewidencyjnymi
295/116, 336 i 295/117.
2. Obszar opracowania planu, o którym mowa w ust. 1
obejmuje teren o powierzchni 2,9 ha.
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny dzia³alnoci
gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolem AG,
droga lokalna oznaczona symbolem KL, obszar rowu z ci¹giem pieszym.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) linie rozgraniczaj¹ce
u¿ytkowania,

tereny

o

ró¿nym

sposobie

2) nieprzekraczalna linia zabudowy,
3) pasy zieleni izolacyjnej,
4) obszar rowu z ci¹giem pieszym,
5) gazoci¹g wysokiego cinienia ze stref¹ ochronn¹.
§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
Miejskiej Gminy Pobiedziska,

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,

6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska - Dz.U. Nr 62 z dnia
20 czerwca 2001 r.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. 1. Ustala siê tereny dzia³alnoci gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolem AG z podstawowym przeznaczeniem pod zak³ady us³ugowo-produkcyjne, rzemielnicze,
bazy, sk³ady, magazyny.
2. Tereny wymienione w ust. 1 mo¿na dzieliæ na mniejsze
pod warunkiem zabezpieczenia bezporedniego wjazdu
z podzielonych dzia³ek na drogê publiczn¹.
3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) wzd³u¿ wewnêtrznych granic terenu zgodnie z rysunkiem
planu nale¿y realizowaæ pas zieleni izolacyjnej (drzewa,
krzewy) o szerokoci min. 6 m. Dodatkowo nale¿y wprowadzaæ drzewa i krzewy na teren dzia³ki w celu nadania
jej charakteru parkowego. W przypadku podzia³u terenu
na mniejsze dzia³ki obowi¹zuj¹ pasy zieleni izolacyjnej
o szerokoci 3 m od granicy z s¹siadem,
2) parkowanie samochodów pracowników i klientów nale¿y
zabezpieczyæ na terenie dzia³ki,
3) nale¿y d¹¿yæ do stosowania przepuszczalnych - a¿urowych nawierzchni  pod parkingi, place sk³adowe itp.
urz¹dzenia w celu zmniejszenia uszczelnienia terenu,
4) obiekty przeznaczenia podstawowego musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu
do najwy¿szego punktu budynku do 15 m. Dopuszcza
siê wy¿sze elementy techniczne,
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b) nale¿y unikaæ rozdrobnienia zabudowy poprzez maksymalne ³¹czenie funkcji w jednym obiekcie,
c) podpiwniczenia ograniczyæ do niezbêdnego minimum,
5) istniej¹c¹ zabudowê adaptuje siê z mo¿liwoci¹ modernizacji i przebudowy.
4. Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymogi z zakresu ochrony rodowiska:
1) zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko okrelonych w art. 51 ust. 1 pkt 1
Prawo ochrony rodowiska
2) ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska
wywo³ywana przez obiekty o których mowa w ust. 1 nie
mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji dzia³ki a tym samym wywo³ywaæ koniecznoci ustanawiania obszaru ograniczonego u¿ytkowania,
3) dla inwestycji, które potencjalnie mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla rodowiska gruntowowodnego, nale¿y wykonaæ
dokumentacjê hydrologiczn¹ w celu okrelenia warunków
hydrogeologicznych.
5. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê:
1) us³ugi komercyjne,

2) stosowaæ szczelne bezodp³ywowe zbiorniki je¿eli udokumentowany poziom wody gruntowej wystêpuje powy¿ej
2 m od powierzchni gruntu. Jakoæ odprowadzanych
cieków nale¿y uzgodniæ z eksploatuj¹cym oczyszczalniê
do której cieki bêd¹ odprowadzane.
3. cieki opadowe zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ród³a
opalania paliwami ekologicznymi.
5. 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, zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci.
W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energiê elektryczn¹,
jest mo¿liwoæ zlokalizowania stacji s³upowej zgodnie z §5
ust. 5 pkt 2.
7. Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej sieci gazowej.
ROZDZIA£ III

2) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza siê
funkcji mieszkaniowej.
§7. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi lokalnej
oznaczonej symbolem KL.
2. Wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi KL.
3. Od gazoci¹gu wysokiego cinienia oznaczonego symbolem EG 150 nale¿y zachowaæ strefê woln¹ od zabudowy
o szerokoci 25 m. po obu stronach przewodu.
4. Wzd³u¿ rowu wyznacza siê ci¹g pieszy o szerokoci
5 m. Obszar rowu wraz z ci¹giem pieszym oznaczono na
rysunku planu symbolem W/Kx.
§8. 1. Zaopatrzenie
wodoci¹gowej.
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w

wodê

z

istniej¹cej

sieci

2. W zakresie utylizacji cieków przyj¹æ jedno z ni¿ej
podanych rozwi¹zañ:
1) stosowaæ mini oczyszczalnie na dzia³ce, je¿eli poziom
wody gruntowej wystêpuje poni¿ej 2 m od powierzchni
gruntu,

§9. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
o 30%.
§10. Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/188/92 Rady Miasta
i Gminy w Pobiedziska z dnia 10.06.1992 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pobiedziska (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 10 poz. 79 z dnia
6.07.1992 r.) w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§11. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.
§12. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() mgr in¿. Marian Sêkowski
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UCHWA£A Nr V/41/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego
w JERZYKOWIE dz. nr ewid. 265.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) Rada Miejska
Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi
JERZYKOWO, dz. nr ewid. 265 stanowi¹cy czêciow¹ zmianê
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pobiedziska.

Przepisy ogólne
§2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
o którym mowa w §1 opracowany jest na mapie zasadniczej
obrêb Jerzykowo w skali 1:1000 oznaczony numerem ewid.
265. Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni
0,60 ha.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony
na rysunku planu symbolem M,
2) teren drogi pieszojezdnej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KDx.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
tereny

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M.

ROZDZIA£ I

1) linie rozgraniczaj¹ce
u¿ytkowania,

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,

o

ró¿nym

sposobie

2) nieprzekraczalna linia 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 niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie
dopuszczalne mog¹ stanowiæ urz¹dzenia zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek,
2) w obrêbie dzia³ek nale¿y adaptowaæ istniej¹cy teren zadrzewieñ,
3) na ka¿dej dzia³ce minimum 70% powierzchni powinien
stanowiæ obszar biologicznie czynny w tym zalesienie
dzia³ki do 50% powierzchni terenu,
4) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ nastêpuj¹ca:
a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków,
werand itp.,
b) budynki mieszkalne nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu
do stylu regionalnego: jasne kolory tynków, drewno
w kolorze br¹zowym, w¹tki kamienne, w¹tki ceglane,
c) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,
o nachyleniu 35°  45°, kryte dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê w kolorze czerwonym
lub brunatnym,
5) budynki gospodarcze lub gara¿e nie powinny przekraczaæ
powierzchni 50 m. Wysokoæ jedna kondygnacja do okapu
dachu, usytuowane zgodnie z rysunkiem planu lub wolnostoj¹ce. Forma dachu nawi¹zuj¹ca do formy dachu budynku mieszkalnego,
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6) ogrodzenia a¿urowe, nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych p³otów. Obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ z prefabrykatów
betonowych i w formie litego muru.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 z uwagi
na wystêpowanie stanowisk archeologicznych, prace ziemne
wymagaj¹ zg³oszenia w Dziale Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu,
ul. Wodna 27.
§7. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ zapewnia istniej¹ca ulica
lokalna KL - ul. Wierzbowa oraz projektowana droga pieszojezdna oznaczona na rysunku planu symbolem KDx o szerokoci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych z poszerzeniem
w miejscu nawrotu.
2. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.
3. Obiekty kubaturowe nale¿y pod³¹czyæ do wiejskiego
wodoci¹gu.
4. Przewiduje siê docelowo odprowadzenie cieków
kana³em przez przepompowniê do oczyszczalni cieków
w Pobiedziskach. Do czasu wybudowania kolektora dopuszcza siê indywidualne systemy oczyszczania cieków - na
ka¿dej dzia³ce.
5. Dla odprowadzenia cieków opadowych ustala siê
rozwi¹zania indywidualne w postaci studni ch³onnych lub
odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokó³ zabudowañ.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê paliwa
ekologiczne.
7. Odpady komunalne i komunalno-podobne nale¿y
gromadziæ w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy
zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.

8. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ teren
zasiliæ przez przy³¹cze do projektowanej s³upowej stacji transformatorowej oznaczonej na rysunku planu symbolem EE.
Zmiana lokalizacji stacji nie powoduje zmiany planu. Ewentualne kolizje linii elektroenergetycznej z uk³adem drogowym
wykonaæ kosztem jednostek powoduj¹cych powstanie kolizji.
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 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30%.
§9. Traci moc Uchwala Nr XXXV/188/92 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 10.06.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn.
Nr 10 poz. 79 z dnia 6.07.1992 r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska
w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pobiedziska.
§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 Miejskiej Gminy Pobiedziska
() mgr in¿. Marian Sêkowski
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UCHWA£A Nr VIII/43/03 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w Dobrej przy drodze
gminnej 158 w s¹siedztwie wsi Sznyfin na obszarze dzia³ki o nr ewid.: 94
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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) 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, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz.
124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130 poz. 1112)
w wykonaniu uchwa³y Nr LII/308/2002 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr 94, po³o¿onej
w Dobrej przy drodze gminnej 158 w s¹siedztwie wsi Sznyfin,
uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów po³o¿onych w Dobrej przy drodze
gminnej 158 w s¹siedztwie wsi Sznyfin na obszarze dzia³ki
o nr ewid 94  czêciowa zmiana planu ogólnego gminy.
2. Przedmiotem planu jest okrelenie przeznaczenia terenów pod zalesienie we wsi Dobra  gmina Buk.
3. Teren objêty planem przedstawiono na rysunku planu
pt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w Dobrej przy drodze gminnej 158 w s¹siedztwie wsi Sznyfin na obszarze dzia³ki o nr ewid 94,
obszar o powierzchni oko³o 3,91 ha, w skali 1:5000 stanowi¹cy
za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
4. Granice terenu objêtego zmian¹ planu naniesiono na
rysunku planu w skali 1:5000 stanowi¹cej integraln¹ czêæ
niniejszej uchwa³y.
5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, stanowi¹ce
obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:
1) granica uchwalenia planu
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania
3) tereny komunikacji
4) oznaczenia funkcji terenu zgodnie z §3 niniejszej uchwa³y
i rysunkiem planu.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miasta i Gminy Buk,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:5000 pt.:  Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów po³o¿onych w Dobrej przy drodze
gminnej 158 w s¹siedztwie wsi Sznyfin na obszarze dzia³ki
o nr ewid.: 94, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y,
4) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.
§3. Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenu:
1. Wyznacza siê teren przeznaczony na cele zalesienia
bez prawa zabudowy oznaczony na rysunku planu symbolem RL
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu
niniejszej uchwa³y,
2) na terenie RL zakazuje siê lokalizowania obiektów
budowlanych z wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, która to mo¿e byæ realizowana na warunkach
okrelonych w przepisach odrêbnych i szczególnych,
3) zalesienie terenów nale¿y realizowaæ wg projektu urz¹dzania obszarów lenych, na zasadach okrelonych
w przepisach szczególnych,
4) zabrania siê wykonywania zalesieñ pod istniej¹cymi
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
2. Komunikacja:
1) zachowuje siê istniej¹c¹ drogê gminn¹ lokaln¹ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych szerokoci 10,0 m
jako realizacjê celów publicznych oznaczon¹ na rysunku planu symbolem KGL.
3. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele lene:
1) grunty te nie wymagaj¹ uzyskania zgody na zmianê ich
przeznaczenia zgodnie z przepisami szczegó³owymi
i odrêbnymi.
§4. Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów lenych we wsi
Dobra  gmina Buk, traci moc miejscowy plan ogólny
zagospodarowania przestrzennego gminy Buk uchwalony
przez Radê Miasta i Gminy Buk nr IX/37/94 z dnia 07.12.94 r.
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og³oszony w Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 22/94, poz. 249),
w granicach obszaru objêtego niniejszym planem.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Buk.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski
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UCHWA£A Nr VIII/44/03 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Buku przy ul. Mury
obejmuj¹cego dzia³kê nr 411 oraz czêæ dzia³ki nr 405 stanowi¹cej ulicê na d³ugoci przylegaj¹cej do dzia³ki nr 411
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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) 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, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz.
124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130 poz. 1112)
w wykonaniu uchwa³y Nr LII/307/2002 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Buku przy ul. Mury, uchwala
siê co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego w Buku przy ul. Mury
obejmuj¹cego dzia³kê nr 411 oraz czêæ dzia³ki nr 405 stanowi¹cej ulicê na d³ugoci przylegaj¹cej do dzia³ki nr 411.
2. Przedmiotem planu jest okrelenie terenu przeznaczonego pod urz¹dzenie ulicy, parkingów oraz us³ug publicznych.
3. Teren objêty planem przedstawiono na rysunku planu
pt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Buku przy ul. Mury obejmuj¹cego dzia³kê
nr 411 oraz czêæ dzia³ki nr 405 stanowi¹cej ulicê na d³ugoci
przylegaj¹cej do dzia³ki nr 411, obszar o powierzchni oko³o
0,1272 ha, w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.

4. Granice terenu objêtego zmian¹ planu naniesiono na
rysunku planu w skali 1:1000 stanowi¹cej integraln¹ czêæ
niniejszej uchwa³y.
§2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. Ustalenia ogólne:
1) teren ulicy i miejsc parkingowych oznaczony na rysunku planu symbolem KD/KS,
2) teren us³ug publicznych - szalety miejskie oznaczony
na rysunku planu symbolem UI,
3) teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej oznaczony
na rysunku planu symbolem MN,
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica uchwalenia planu
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania
3) tereny komunikacji i parkingu
4) oznaczenia funkcji terenu zgodnie z §3 niniejszej uchwa³y i rysunkiem planu
3. Cele wynikaj¹ce z uwarunkowañ zawartych w planie s¹
nastêpuj¹ce:
1) okrelenie warunków
i przebudowy

zabudowy,

rozbudowy
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2) okrelenie zasad obs³ugi komunikacyjnej
3) okrelenie zasad uzbrojenia terenu
4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miasta i Gminy Buk,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu w skali 1:1000 pt.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Buku
przy ul. Mury obejmuj¹cego dzia³kê nr 411 oraz czêæ
dzia³ki nr 405 stanowi¹cej ulicê na d³ugoci przylegaj¹cej do dzia³ki nr 411, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny
do niniejszej uchwa³y,
4) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw szczególnych i odrêbnych wraz z aktami wykonawczymi,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie terenu pod tereny komunikacji
i miejsca parkingowe oznaczone symbolem KD/KS,
6) teren us³ug publicznych  nale¿y przez to rozumieæ
teren przeznaczony pod realizacjê szaletów miejskich
oznaczony na rysunku planu symbolem UI,
7) teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej  nale¿y
przez to rozumieæ zachowanie dotychczasowej funkcji
zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN.
§3. Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce zagospodarowania
terenu:
1. Na terenie przeznaczonym pod komunikacjê oznaczonym
na rysunku planu symbolem KD/KS ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenu:
1) przeznaczeniem podstawowym jest wyznaczenie ulicy
dojazdowej o szerokoci 4,5 m w nawi¹zaniu do stanu
istniej¹cego ulicy Mury wzd³u¿ jej przebiegu,
2) postuluje siê wyznaczenie jednego kierunku ruchu
w nawi¹zaniu do istniej¹cego uk³adu komunikacji
miejskiej,
3) wyznacza siê wzd³u¿ ulicy Mury na odcinku objêtym
planem miejsca parkingowe dla samochodów osobowych zgodnie z rysunkiem planu,
4) w obszarze miejscowego planu wyznacza siê teren
us³ug publicznych  szalety miejskie oznaczone na
rysunku planu symbolem UI,
5) dopuszcza siê w obszarze terenu us³ug publicznych UI
zachowanie istniej¹cej zabudowy z mo¿liwoci¹ modernizacji i rozbudowy,
6) w obszarze miejscowego planu zachowuje siê
istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ z mo¿liwoci¹

modernizacji i rozbudowy oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem MN,
7) w obszarze miejscowego planu w strefie wystêpowania stanowisk archeologicznych inwestor zobowi¹zany
jest przy wykonywaniu prac ziemnych zleciæ sta³y
nadzór archeologiczno-konserwatorki nad ca³oci¹ prac
ziemnych,
8) w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków pod nr 2548/A projektowane rozbiórki,
lokalizacje i projekty nowej zabudowy na niniejszym
obszarze nale¿y uzgodniæ z Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zasilanie elektroenergetyczne:
a) z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej na
warunkach okrelonych przez w³aciwy zak³ad
energetyczny,
2) zaopatrzenie w wodê:
a) z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Mury w tym
do celów przeciwpo¿arowych,
3) odprowadzenie wód deszczowych:
a) z utwardzonych terenów komunikacyjnych
przez wpusty uliczne, odstojniki szlamowe i separatory do miejskiej kanalizacji deszczowej po wstêpnym podczyszczeniu w wymienionych wy¿ej
urz¹dzeniach.
4) cieki sanitarne gromadziæ w zbiorniku bezodp³ywowym i wywoziæ do miejskiej oczyszczalni cieków:
3. Komunikacja:
1) obs³uga komunikacyjna terenu z istniej¹cej ulicy Mury
stanowi¹cej uk³ad komunikacji miejskiej oznaczonej na
rysunku planu symbolem KD.
§4. Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Buku przy ul.
Mury obejmuj¹cego dzia³kê nr 411 oraz czêæ dzia³ki nr 405
stanowi¹cej ulicê na d³ugoci przylegaj¹cej do dzia³ki nr 411,
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Buk uchwalony przez Radê Miasta i Gminy
Buk uchwa³¹ nr XXXVIII/181/93 z dnia 21.10.93 r. og³oszony
w Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 1/94 poz. 6, w granicach obszaru
objêtego niniejszym planem.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Buk.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski
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