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1412
UCHWA£A Nr XXXVIII/447/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 24 paüdziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki
po≥oøone w Gortatowie przy ul. Doøynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 181/1 i 181/2 ñ teren objÍty zmianπ o
powierzchni 0,28 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych, ≥πk i pastwisk oraz zalesienia na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z
1996 r. poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 roku poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami)
oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XXV/258/2000 Rady Miejskiej
w SwarzÍdzu z dnia 27 wrzeúnia 2000 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Gortatowie przy ul. Doøynkowej i oznaczone numerami
geodezyjnymi 181/1 i 181/2 ñ teren objÍty zmianπ 0,28 ha,
Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥ki po≥oøone w Gorta-
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towie przy ul. Doøynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi
181/1 i 181/2 ñ teren objÍty zmianπ 0,28 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych, ≥πk i pastwisk oraz zalesienia na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje w Gortatowie na dzia≥kach o numerach ewidencyjnych 181/1 i 181/2, ktÛrego granice okreúla
rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
SwarzÍdz obejmujπca dzia≥ki po≥oøone w Gortatowie przy ul. Doøynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 181/1 i 181/2
opracowany w skali 1:500.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ
planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku ñ Mj,
2) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
3) warunki wynikajπce z w≥aúciwoúci úrodowiska i jego
ochrony.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mj) ustala
siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia≥u:
1) lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych, garaøowych i gospodarczych,
2) w ramach budynku mieszkalnego dopuszcza siÍ lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 9,5 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynku garaøowego poza obrysem budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej 20
m2 dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwÛch, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy,
wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
5) zarÛwno budynki mieszkalne jak i gospodarcze naleøy realizowaÊ z dachami pochy≥ymi (dwuspadowe i wielospadowe),
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞
do 45,
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8) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ cementowπ lub o podobnym charakterze estetycznym,
9) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i
pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw oraz dopasowania do istniejπcej zabudowy w danym rejonie,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
11)zapewnia siÍ prawo do realizacji obiektÛw ma≥ej architektury
i zagospodarowania dzia≥ki zieleniπ,
12)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
30%,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 40% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
ß5
Na terenie objÍtym zmianπ planu zakazuje siÍ lokalizowania:
1) dzia≥alnoúci szczegÛlnie szkodliwej dla úrodowiska i zdrowia
ludzi oraz mogπcej pogorszyÊ stan úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
3) innych jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren
nieruchomoúci naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie
z obecnπ lub planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci w
szczegÛlnoúci z funkcjπ mieszkaniowπ,
4) mieszkalnych wielorodzinnych,
5) ferm hodowlanych,
6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.

Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß6
Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia terenu w
podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym.
Zakazuje siÍ pod≥πczania obiektÛw do istniejπcych sieci infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem sieci.
ß7
Na terenach, na ktÛrych zrealizowana bÍdzie kanalizacja sanitarna zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw w inny sposÛb niø poprzez pod≥πczenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej.
ß8
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze objÍtym
zmianπ planu, zezwala siÍ na odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych pod warunkiem ich pe≥nej szczelnoúci.
ß9
Zakazuje siÍ stosowania jako ürÛd≥a ciep≥a takich paliw i urzπdzeÒ do ich spalania, ktÛre nie odpowiadajπ wymogom ochrony
powietrza atmosferycznego. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw
grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
ß10
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci 5 m od
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linii rozgraniczajπcych ulicy Doøynkowej i B≥otnej oraz 4 m od
linii rozgraniczajπcych terenÛw przyleg≥ych.

nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.02.
1994 roku (Dz.Urz. Woj. PoznaÒskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku
poz. 42).

ROZDZIA£ III
Stawka procentowa s≥uøπca naliczaniu op≥aty
na rzecz Gminy
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.

ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka

Przepisy koÒcowe
ß12
Tracπ moc ustalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz zatwierdzonego uchwa≥π

1413
UCHWA£A Nr XLIX/419/01 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ìMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowo-rzemieúlniczej i us≥ug
komunikacji samochodowej we wsi Krosno, obejmujπcych obszar czÍúci dzia≥ek o nr ewid. 167/3 i 163/2î
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada Miejska w Mosinie
uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowo-rzemieúlniczej i us≥ug
komunikacji samochodowej we wsi Krosno, obejmujπcych
obszar czÍúci dzia≥ek o nr ewid. 167/3 i 163/2î.
2. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000
stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1 ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w Mosinie o ile z przepisÛw nie wynika inaczej,

3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik graficzny do
niniejszej uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ jakπ tworzπ
lica úcian budynkÛw,
11)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni
terenu, wyraøony w procentach,
12)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych,
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13)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),
2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ñ Prawo budowlane (j.t. Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),
3) ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ñ
Prawo ochrony úrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektÛrych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085),
4) ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o dostÍpie do informacji
i jego ochronie oraz o ocenach oddzia≥ywania na úrodowisko
(Dz.U. Nr 109, poz. 1157 z pÛün.zm.),
5) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. ñ Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96,
poz. 592 z pÛün.zm.),
8) rozporzπdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowane (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
9) rozporzπdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych,
jakim powinny odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
10)rozporzπdzeniu Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny
oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93,
poz. 589),
11)rozporzπdzeniu Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz. 590),
12)ustawie z dnia 13 wrzeúnia 1996 r. o utrzymaniu czystoúci
i porzπdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pÛün.zm.),
13)ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoøarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z pÛün.zm).
ß4
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika z uchwa≥y Nr XL/346/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 kwietnia 2001 r. o przystπpieniu

Poz. 1413

do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w czÍúci wsi
Krosno. Zgodnie z wyøej wymienionπ uchwa≥π, planem ustala
siÍ:
1) przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi,
3) tereny przeznaczone dla realizacji celÛw publicznych oraz
linie rozgraniczajπce te tereny,
4) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury,
5) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz urzπdzenia terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektÛw, a takøe maksymalnie lub minimalne
wskaüniki intensywnoúci zabudowy,
6) zasady i warunki podzia≥u terenÛw na dzia≥ki budowlane,
7) szczegÛlne warunki zagospodarowania terenÛw, w tym
zakaz zabudowy, wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid≥owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw
rolnych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
1. Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni oko≥o 3,5 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest w czÍúci wsi
Krosno na terenach czÍúci dzia≥ek o nr ewid. 167/3 i 163/2.
3. Granice obszaru objÍtego planem przedstawiono na rysunku
planu.
ß6
1. Ustalenie przeznaczenia terenÛw oraz linii rozgraniczajπcych
terenÛw o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
1) Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ przeznaczenie
podstawowe:
a) teren zabudowy mieszkaniowej z us≥ugami rzemieúlniczymi, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/R
i teren us≥ug komunikacji samochodowej oraz aktywizacji gospodarczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KS/AG,
b) ulice dojazdowe ñ oznaczone na rysunku planu symbole KD, KD1,
c) ulica dojazdowa ñ wewnÍtrzna, oznaczona na rysunku
planu symbolem KDw,
d) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone
na rysunku planu symbolem EE,
d) teren pod istniejπcy pas techniczny uzbrojenia podziemnego wzd≥uø drogi powiatowej KDP(Z) 605, oznaczony na rysunku planu symbolem T, o szerokoúci
10,0 m.
2) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ustala siÍ przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ gospodarczπ i rzemieúlniczπ w rozumieniu ß2 pkt 7 i 12,
pod warunkiem nie przekraczania na granicy nierucho-
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moúci dopuszczalnych wartoúci uciπøliwoúci, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
3) LiniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciπg≥a na
rysunku planu.
2. Linie rozgraniczajπce ulice wewnÍtrzne oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi.
1) Linie rozgraniczajπce ulic dojazdowych oraz ulic dojazdowych publicznych, przedstawiono na rysunku planu.
2) Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ:
a) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbole KD,
dla ktÛrych ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 10,0 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
ñ minimalnπ szerokoúÊ jezdni 6,0 m,
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni
zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy odrÍbne i szczegÛlne, a takøe Polskie
Normy,
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy,
ñ dopuszcza siÍ realizacjÍ, w liniach rozgraniczajπcych ulicy, chodnika o szerokoúci minimum 2,0 m,
b) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbolem
KD1, dla ktÛrych ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
ñ minimalnπ szerokoúÊ jezdni 6,0 m,
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy odrÍbne i szczegÛlne, a takøe Polskie
Normy,
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy,
ñ dopuszcza siÍ realizacjÍ w liniach rozgraniczajπcych ulicy, chodnika o szerokoúci minimum 2,0 m,
c) ulica dojazdowa wewnÍtrzna, oznaczona na rysunku
symbolem KDw, dla ktÛrej ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 12,0 m
zgodnie z rysunkiem planu,
ñ minimalnπ szerokoúÊ jezdni 7,0 m, z obustronnym
chodnikiem 2,5 m,
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy odrÍbne i szczegÛlne, a takøe Polskie
Normy,
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulic,
ñ dopuszcza siÍ realizacjÍ, w liniach rozgraniczajπcych ulicy, chodnika o szerokoúci minimum 2,0 m,
ñ dopuszcza siÍ wyznaczenie, w liniach rozgraniczajπcych ulicy, úcieøki rowerowej.
3. Tereny przeznaczone dla realizacji celÛw publicznych oraz
linie rozgraniczajπce te tereny.
Na terenie objÍtym planem wydziela siÍ ulice dojazdowe,
bÍdπce terenami publicznymi, oznaczone na rysunku planu
symbolem: KD i KD1 oraz ulicÍ dojazdowπ wewnÍtrznπ
oznaczonπ na rysunku planu symbolem KDw. Linie rozgrani-
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czajπce ulice stanowiπ linie rozgraniczajπce terenÛw przeznaczonych dla realizacji celÛw publicznych.
4. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury.
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych ulice, przy zachowaniu przepisÛw odrÍbnych
i szczegÛlnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siÍ do czasu
realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych,
b) zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych: z sieci wodociπgowej w ulicy G≥Ûwnej,
d) urzπdzenia elektroenergetyczne ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym EE, plan dopuszcza moøliwoúÊ zmiany lokalizacji terenu EE w liniach
rozgraniczajπcych zabudowy mieszkaniowo-rzemieúlniczej
MN/R i terenu us≥ug komunikacji samochodowej oraz
aktywizacji gospodarczej KS/AG,
e) zasilanie w gaz ñ docelowo planuje siÍ zasilanie w gaz
poprzez rozbudowÍ sieci miejskiej zgodnie z programem
gazyfikacji miasta i gminy,
f) gospodarka cieplna ñ do celÛw grzewczych dopuszcza
siÍ stosowanie paliw ekologicznych,
g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w
przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych.
5. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz urzπdzenia terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty
obiektÛw, a takøe maksymalne i minimalne wskaüniki intensywnoúci zabudowy.
1) Na terenie oznaczonym symbolem MN/R zabudowÍ
naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie
przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych, Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolnostojπce do wysokoúci dwÛch
kondygnacji wraz z poddaszem uøytkowym,
b) budynki us≥ugowo-rzemieúlnicze wolnostojπce do wysokoúci 8,0 m,
c) dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kπcie nachylenia od 20∞ do 45∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwkopodobnym,
d) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy: 5 m od
linii rozgraniczajπcych ulic KD, KD1,
e) obowiπzuje wskaünik intensywnoúci zabudowy do
35% powierzchni dzia≥ki,
f) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wbudowanych lub
przybudowanych do budynku mieszkalnego,
g) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wolnostojπcych w
strefach zabudowy danego obszaru, w sposÛb nie
kolidujπcy dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich,
h) powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub
przybudowanych moøe wynosiÊ maksymalnie 50 m2,
o wysokoúci pomieszczenia nie wiÍkszej niø 2,5 m.
2) Na terenie oznaczonym symbolem AG/KS ustala siÍ
przeznaczenie podstawowe: us≥ugi komunikacyjne, stacja paliw jako dopuszczalne obiekty i urzπdzenia obs≥ugi
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samochodÛw i obs≥ugi pasaøerÛw oraz dzia≥alnoúci gospodarczej.
Zasady zabudowy oraz urzπdzania terenu:
a) dopuszcza siÍ zabudowÍ terenu obiektami o maksymalnej wysokoúci 11,5 m i nieprzekraczalnej powierzchni zabudowy 40% obszaru dzia≥ki,
b) obiekty wolnostojπce z dachem spadzistym o kπcie
nachylenia 18∞ do 40∞,
c) nie dopuszcza siÍ realizacji obiektÛw budowlanych
przeznaczonych na sta≥y pobyt ludzi ñ zabudowy
mieszkaniowej,
d) lokalizacja obiektÛw stacji paliw, obiektÛw towarzyszπcych oraz obiektÛw inøynierskich na zasadach
okreúlonych w przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych,
e) dopuszcza siÍ maksymalnie dwa w≥πczenia do drogi
powiatowej,
f) obowiπzuje realizacja wyodrÍbnionych pasÛw drogowych zwiπzanych z wjazdem i wyjazdem ze stacji
paliw i terenu aktywizacji gospodarczej,
g) wprowadza siÍ nakaz gromadzenia olejÛw i smarÛw
oraz innych materia≥Ûw mogπcych przeniknπÊ do
gleb i wÛd gruntowych w specjalnych pomieszczeniach lub zbiornikach zgodnie z przepisami szczegÛlnymi,
h) nakaz gromadzenia i sk≥adowania substancji i zwiπzkÛw zwiπzanych z zimowym utrzymaniem drÛg i parkingÛw w miejscach odizolowanych od pod≥oøa i os≥oniÍtych przed dzia≥aniem opadÛw atmosferycznych,
i) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy od drogi
KDP (Z) 605 25,0 m od granicy dzia≥ki.
3) Na terenie strefy ograniczonego uøytkowania, istniejπcej
linii elektroenergetycznej ustala siÍ:
a) do czasu skablowania linii elektroenergetycznej ustala siÍ zakaz zabudowy obiektami przeznaczonymi na
sta≥y pobyt ludzi w odleg≥oúci mniejszej niø 7,5 m od
linii 15 kV,
b) w obrÍbie strefy ograniczonego uøytkowania dopuszcza siÍ lokalizacjÍ urzπdzeÒ stacji transformatorowych obs≥ugujπcych osiedle na warunkach okreúlonych przez dysponenta linii elektroenergetycznej.
6. Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane.
1) Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ podzia≥y zgodnie
z rysunkiem planu.
2) Dopuszcza siÍ zmiany powierzchni i uk≥adu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powsta≥e po podziale
nieruchomoúci:
a) nie mogπ byÊ mniejsze niø 900 m2 w obszarze
zabudowy mieszkaniowej MN/R,
b) muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do ulicy,
c) granice dzia≥ek bÍdπ prowadzone pod kπtem prostym
lub zbliøonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczajπcych ulic.
3) Dopuszcza siÍ, o ile zajdzie taka potrzeba, ≥πczenie dzia≥ek i realizacjÍ na nich jednego budynku mieszkalnego i
rzemieúlniczego, pod warunkiem, øe bÍdπ zachowane
warunki okreúlone w przepisach i odrÍbnych oraz ustaleniach planu.
7. SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz
zabudowy, wynikajπcy z potrzeb ochrony úrodowiska przy-
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rodniczego i kulturowego, prawid≥owego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw rolnych.
1) Obs≥ugÍ komunikacyjnπ: ustala siÍ z drogi powiatowej
KDP 605 (Z) i ulic dojazdowych KD1 jako serwisowej
rÛwnoleg≥ej do drogi powiatowej, przy czym dla zjazdÛw
ustala siÍ:
a) w≥πczenie z ulic pod kπtem prostym lub zbliøonym do
prostego,
b) zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokoúci utwardzonych zjazdÛw,
c) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø
ulic.
2) Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw
lub ich czÍúci z funkcji podstawowej na dopuszczalnπ,
przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych.
3) na dzia≥kach, na ktÛrych bÍdzie prowadzona dzia≥alnoúÊ
us≥ugowo-rzemieúlnicza, ustala siÍ, øe w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca postojowe dla przyjezdnych.
4) Na ca≥ym obszarze planu ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych, unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw z terenu nieruchomoúci winno
odbywaÊ siÍ na zasadach okreúlonych w przepisach
odrÍbnych i szczegÛlnych.
5) Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu,
przez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzenie úciekÛw.
6) Zakazuje siÍ:
a) na terenach objÍtych planem budowy budynkÛw inwentarskich,
b) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na
obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
c) lokalizacji inwestycji i obiektÛw szkodliwych dla úrodowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska, wymienionych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
7) Uciπøliwoúci dla úrodowiska zwiπzane z prowadzonπ na
terenie poszczegÛlnych nieruchomoúci dzia≥alnoúciπ us≥ugowo-rzemieúlniczπ, a powodowane przez ha≥as, wibracje,
zak≥Ûcenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogπ
wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß7
Plan zachowuje waønoúÊ, jeúli:
1) nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu,
2) nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
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ß8
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzony uchwa≥π Nr XXI/127/91
Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz.Urz.
Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) na obszarze objÍtym
ustaleniami niniejszego planu.
ß9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pÛün.zm.) ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ
naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 tejøe ustawy.
Stawka ta wynosi 30%.
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ß10
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß3 pkt 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych ñ rola kl. V
i VI, pow. 3,5 ha na cele okreúlone w uchwale.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Mosinie.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr Przemys≥aw Pniewski
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UCHWA£A Nr XXXV/283/2001 RADY MIEJSKIEJ KOSTRZYN
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Glince, gm. Kostrzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst
z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 10 ust. 1
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu aktywizacji gospodarczej w Glince, gm Kostrzyn.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ust. 1 sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1 ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,

3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
8) dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, o powierzchni
sprzedaøowej poniøej 1000 m2 okreúlonπ w przepisach
szczegÛlnych i odrÍbnych,
9) uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami,
10)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej pod budynkami
do powierzchni terenu, wyraøony w procentach.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
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1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pÛün.zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ñ Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pÛün.zm.),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o
ochronie i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93 z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeúnia
2000 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny
odpowiadaÊ bazy i stacja paliw p≥ynnych, rurociπgi dalekosiÍøne do transportu ropy naftowej i produktÛw naftowych
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1067),
8) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
9) rozporzπdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych,
jakim powinny odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny
oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93,
poz. 589),
11)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, zasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
ß6
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres ustaleÒ planu zosta≥ wyznaczony Uchwa≥π Nr XXVII/
/216/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 marca
2001 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Glince.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni 7,62 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt. 1 po≥oøony jest w miejscowoúci Glinka, przy granicy administracyjnej miasta Kostrzyna
i drodze krajowej nr 2.
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ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w ß3.
Odpowiadajπ one granicom dzia≥ki oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/2.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce tereny o
rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania
ß9
Na obszarze planu ustala siÍ podstawowe przeznaczenie:
1) dzia≥alnoúÊ gospodarcza, teren oznaczony na rysunku planu
symbolem AG, w ramach ktÛrego wyznacza siÍ:
a) strefÍ ograniczonego uøytkowania, zwiπzanπ z rurociπgiem naftowym ìPrzyjaüÒ, oznaczonπ na rysunku planu
symbolem 1PO,
b) strefπ ograniczonego uøytkowania, zwiπzanπ z liniπ energetycznπ wysokiego napiÍcia, oznaczonπ na rysunku
planu symbolem 2PO,
2) droga wewnÍtrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem
KDw.
ß10
Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw lub ich
czÍúci, przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß11
Linia ciπg≥a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach
zagospodarowania przestrzennego okreúlonych w niniejszej
uchwale.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi
ß12
Na obszarze objÍtym planem dopuszcza siÍ wydzielenia drogi
wewnÍtrznej, oznaczonej za rysunku planu symbolem KDw, dla
ktÛrej ustala siÍ:
1) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 10 m,
2) jezdniÍ o utwardzonej nawierzchni i szerokoúci min. 6 m,
3) zakoÒczenie placem do zawracania o parametrach zgodnych
z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi oraz Polskimi Normami,
4) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ
spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe
Polskie Normy,
5) zjazdy, pola widocznoúci oraz spadki pod≥uøne i poprzeczne
realizowaÊ w oparciu o przepisy szczegÛlne i odrÍbne, a takøe
Polskie Normy.
ß13
Ustala siÍ przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oaz Polskich Norm, poszerzenie istniejπcej drogi dojazdowej, KD,
leøπcej poza granicami opracowania do 16 m w liniach rozgra-
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niczajπcych, poprzez realizacjÍ dodatkowego pasa ruchu, w
strefie wyznaczonej miÍdzy granicπ dzia≥ki, a liniπ rozgraniczajπcπ.
ß14
Dopuszcza siÍ przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz Polskich Norm, poszerzenie istniejπcej drogi gruntowej, oznaczonej na rysunku planu numerem ewid. 239/2 do 8 m
w liniach rozgraniczajπcych.
ß15
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu objÍtego planem ustala siÍ poprzez drogi leøπce poza granicami opracowania: zbierajπcπ KDz,
a za poúrednictwem drogi wewnÍtrznej, KD oraz drogi o nr ewid.
239/2, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) w≥πczenia zjazdÛw z ulic muszπ byÊ prowadzone pod kπtem
prostym lub zbliøonym do prostego,
b) naleøy zachowaÊ minimalne, przewidziane w przepisach,
szerokoúci utwardzonych zjazdÛw,
c) naleøy zapewniÊ ciπg≥oúÊ odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø ulicy,
d) przy zjazdach z ulic zachowaÊ odpowiednie, przewidziane w
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych, pola widocznoúci,
e) pozosta≥e, nie wymienione wyøej, parametry realizowaÊ
zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi oraz Polskimi
Normami.

ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury
ß16
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej poza pasem
drogowym drogi krajowej nr 2, a w liniach rozgraniczajπcych
drogi zbierajπcej KDz oraz drogi wewnÍtrznej KDw, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do sieci
kanalizacji sanitarnej tymczasowo, tzn. do czasu realizacji
sieci kanalizacyjnej, dopuszcza siÍ gromadzenie úciekÛw
bytowych w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych, úcieki
inne niø komunalne gromadziÊ i usuwaÊ na zasadach przewidzianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
b) kanalizacja deszczowa:
ñ z wewnÍtrznych terenÛw utwardzonych poprzez wpusty
uliczne, odstojniki szlamowe i separatory do zbiornika
przeciwpoøarowego lub do pobliskiego rowu, znajdujπcego siÍ poza granicami opracowania,
ñ w przypadku gdy na terenie AG lokalizowana bÍdzie
inwestycja lub prowadzona dzia≥alnoúÊ nieúÊ bÍdzie za
sobπ moøliwoúÊ wystπpienia w wodach deszczowych
zwiπzkÛw ropopochodnych lub innych niepoøπdanych, a
okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
naleøy zastosowaÊ odpowiednie zabezpieczenia techniczne przed odprowadzeniem wÛd deszczowych do odbiornika,
ñ zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,

Poz. 1414

c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych z
sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ
zaopatrzenia w wodÍ, do czasu realizacji sieci dopuszcza siÍ
korzystanie z w≥asnych ujÍÊ wody, dopuszcza siÍ realizacjÍ
zbiornika przeciwpoøarowego otwartego lub zakrytego,
d) urzπdzenia elektroenergetyczne: dopuszcza siÍ realizacjÍ na
terenie AG stacji transformatorowej, po uzgodnieniu z energetykπ i uzyskaniu warunkÛw technicznych, dopuszcza siÍ
pod≥πczenie do istniejπcych poza obszarem opracowania
stacji transformatorowych,
e) úrodki ≥πcznoúci: z w≥πczeniem do istniejπcej kanalizacji
telekomunikacyjnej,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej úredniego ciúnienia, na
warunkach okreúlonych w przepisach,
g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.

ROZDZIA£ V
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu
ß17
Na terenach oznaczonych symbolem AG, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw
szczegÛlnych i odrÍbnych Polskich Norm oraz nastÍpujπcych
warunkÛw:
1) ustala siÍ zagospodarowanie: obiekty zwiπzane z prowadzonπ
dzia≥alnoúciπ, a takøe w drogi wewnÍtrzne, place manewrowe,
parkingi i inne oraz zieleÒ,
2) zakaz zabudowy mieszkaniowej,
3) wysokoúÊ zabudowy: do III kondygnacji lub do 10 m dla zabudowy jednokondygnacyjnej, liczπc od powierzchni terenu
do okapu,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym ustala siÍ:
a) 70 m od zewnÍtrznej krawÍdzi jezdni drogi krajowej nr 2,
b) 10 m od linii rozgraniczajπcych drogi KD,
c) 5 m od linii rozgraniczajπcych istniejπcej drogi, oznaczonej numerem ewidencyjnym 239/2,
d) 5 m od linii rozgraniczajπcych drogi wewnÍtrznej KDw,
w przypadku jeúli zostanie ona zrealizowana,
5) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 60% powierzchni
dzia≥ki,
6) zagospodarowanie zieleniπ: od 25%,
7) ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia niezbÍdnej iloúci miejsc
postojowych na w≥asnej dzia≥ce, przy czym:
a) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi
charakteryzowaÊ siÍ odpowiedniπ noúnoúciπ, trwa≥oúciπ,
rÛwnoúciπ i odpornoúciπ na deformacje spowodowane
punktowymi obciπøeniami statystycznymi,
b) stanowiska postojowe zaprojektowaÊ i wykonaÊ zgodnie
z wymogami przepisÛw i odrÍbnych oraz Polskich Norm,
8) w zaleønoúci od realizowanej inwestycji zachowaÊ odleg≥oúci
od rurociπgu naftowego ìPrzyjaüÒî zgodnie z przepisami
szczegÛlnymi i odrÍbnymi. Dla rurociπgu wyznacza siÍ strefÍ
ograniczonego uøytkowania, 1PO, stanowiπcπ jednoczeúnie
strefÍ bezpieczeÒstwa, dla ktÛrej ustala siÍ:
a) zakaz budowy,
b) zakaz sk≥adowania materia≥Ûw ≥atwopalnych,

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5445 ó

c) drzewa i krzewy sadziÊ w odleg≥oúci wiÍkszej niø 5 m od
rurociπgÛw naftowych,
d) dopuszcza siÍ uprawy rolne jednoroczne oraz roúlinnoúÊ
trawiastπ,
e) zakaz realizacji ogrodzeÒ,
f) dopuszcza siÍ zmianÍ szerokoúci strefy, o ile bÍdzie to
wynika≥o z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz
Polskich Norm. Przeznaczenie terenu, a takøe sposÛb
jego zagospodarowania, ustala siÍ taki jak dla czÍúci
przyleg≥ej,
9) na terenie strefy ograniczonego uøytkowania 2PO, zwiπzkowej z liniπ energetycznπ wysokiego napiÍcia, zagospodarowanie naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych
warunkÛw:
a) zagospodarowanie zieleniπ niskπ i úredniπ,
b) zakaz zabudowy obiektami przeznaczonymi na sta≥y pobyt
ludzi,
c) dopuszcza moøliwoúÊ skablowania linii energetycznej,
d) w celu zabezpieczenia wszelkich urzπdzeÒ i konstrukcji
przed prπdem pojemnoúciowym, naleøy zastosowaÊ uziemienia,
e) dopuszcza siÍ zmianÍ szerokoúci strefy, o ile bÍdzie
wynika≥o z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych pomiarÛw. Przeznaczenie terenu, a takøe sposÛb jego zagospodarowania, ustala siÍ taki jak dla czÍúci przyleg≥ej.
ß18
W po≥udniowej czÍúci terenu objÍtego planem, pod warunkiem
nie przekraczania linii rozgraniczajπcej drÛg, dopuszcza siÍ realizacjÍ:
1) pe≥nego ogrodzenia o wysokoúci do 3 m, z obudowπ biologicznπ;
2) pasa zieleni, przy czym nasadzenia naleøy realizowaÊ w
trzech piÍtrach, tak by roúlinnoúÊ tworzy≥a zwarty pas zieleni,
3) ekranu akustycznego, wa≥u ochronnego lub innego zabezpieczenia chroniπcego przed uciπøliwoúciami wywo≥anymi ruchem pojazdÛw samochodowych.

ROZDZIA£ VII
Zasady i warunki geodezyjnego podzia≥u terenu na dzia≥ki
ß19
Dla terenu objÍtego planem ustala siÍ nastÍpujπce warunki
podzia≥u nieruchomoúci:
1) Dopuszcza siÍ podzia≥ terenu zgodnie z rysunkiem planu.
2) Dopuszcza siÍ zmiany powierzchni i uk≥adu granic, ktÛre majπ
charakter postulowanym jednak powsta≥e po podziale nieruchomoúci:
a) nie mogπ byÊ mniejsze niø 3000 m2,
b) muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do drogi publicznej,
c) granice bÍdπ prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego.
3) Dopuszcza siÍ, o ile zajdzie taka potrzeba ≥πczenie dzia≥ek,
pod warunkiem, øe bÍdπ zachowane warunki okreúlone w
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych oraz ustalenia planu.
4) Dopuszcza siÍ realizacjÍ jednej inwestycji na obszarze objÍtym planem, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz postanowieÒ planu. W tym przypadku nie ma
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koniecznoúci wydzielenia, przewidzianej w planie, drogi wewnÍtrznej, KDw.

ROZDZIA£ VIII
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu
wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska
ß20
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi.
W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez niekorzystne
przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß21
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ wyposaøenie w:
1) miejsca gromadzenia odpadÛw komunalnych,
2) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady podobne do komunalnych,
3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady,
ktÛre podlegajπ utylizacji, odpady te muszπ byÊ gromadzone
selektywnie.
ß22
Zakazuje siÍ:
1) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowowodne,
2) lokalizacji inwestycji i obiektÛw zaklasyfikowanych jako szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska, a takøe przedsiÍwziÍÊ
mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko wymagajπcych sporzπdzania raportu oddzia≥ywania przedsiÍwziÍcia na
úrodowisko, wymienionych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß23
Uciπøliwoúci dla úrodowiska, zwiπzane z prowadzonπ na terenie
objÍtym planem dzia≥alnoúciπ, a powodowane np. przez ha≥as,
wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne,
nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej
przez inwestycje je wywo≥ujπce.
ß24
Oúwietlenie wszelkich obiektÛw zrealizowanych na obszarze
planu nie moøe wp≥ywaÊ ujemnie na bezpieczeÒstwo ruchu na
drodze krajowej, a takøe na pozosta≥ych drogach, a w szczegÛlnoúci nie powinno powodowaÊ olúnienia lub dezorientacji uøytkownikÛw ruchu.

ROZDZIA£ IX
Przepisy koÒcowe
ß25
Plan zachowuje waønoúÊ, rÛwnieø wtedy jeúli:
1) nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany planu,
2) nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
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ß26
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Glince, gm.
Kostrzyn, traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kostrzyn zatwierdzony uchwa≥π Rady
Miasta i Gminy Kostrzyn Nr XXX/168/92 z dnia 3 listopada
1992 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 16, poz. 149) w
granicach obszaru objÍtego planem, o ktÛrym mowa w ßß7 i 8.

1)
2)
3)
na

kl. III b ñ o powierzchni 2,9200 ha,
kl. IV b ñ o powierzchni 0,7500 ha,
kl. IV b ñ o powierzchni 3,9500 ha,
okreúlone w uchwale.

ß27
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art.
36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 30%.

ß30
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß29
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Kostrzyn.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(ñ) mgr Pawe≥ IwaÒúki

ß28
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß5 pkt 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
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UCHWA£A Nr XLIV/276/2001 RADY GMINY PRZEM T
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy PrzemÍt w obrÍbie terenÛw
eksploatacji powierzchniowej kruszywa
Na podstawie:
ñ art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity ñ Dz.U. Nr 15, poz. 139 z
1999 r. z pÛüniejszymi zmianami),
ñ art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity ñ Dz.U.
Nr 13 z 1996 r. z pÛüniejszymi zmianami) i w zwiπzku z
uchwa≥π Rady Gminy PrzemÍt Nr XII/99/2000 Rada Gminy
PrzemÍt uchwala nastÍpujπce zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy PrzemÍt zwane
dalej planem:

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
Obszar i przedmiot opracowania:
1. Plan obejmuje uøytki rolne i leúne, nieuøytki oraz obszary
powierzchniowej eksploatacji kruszywa po≥oøone w obrÍbie
miejscowej: Kaszczor, Os≥onin, Mochy w granicach terenÛw
okreúlonych na mapie sytuacyjno-wysokoúciowej, ktÛre przeznacza siÍ pod powierzchniowπ eksploatacjÍ kruszywa i oznacza symbolem PE.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest umoøliwienie wykorzystania surowcÛw naturalnych przy jednocze-

snej ochronie zasobÛw przyrodniczych terenÛw sπsiednich i
minimalizacji negatywnego wp≥ywu na úrodowisko przyrodnicze.
ß2
Rysunek planu:
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu przedstawiony w
postaci za≥πcznika nr 1a ñ 1h do niniejszej uchwa≥y.
2. Obowiπzujπcymi ustaleniami planu sπ:
1) oznaczone na rysunku planu linie rozgraniczajπce terenu
úciúle okreúlone,
2) linie rozgraniczajπce terenu orientacyjne,
3) granice terenÛw eksploatacji powierzchniowej ustalone
w dotychczas obowiπzujπcym planie.
ß3
Wyjaúnienie pojÍÊ
IlekroÊ w dalszych ustaleniach uchwa≥y jest mowa o:
1) przepisach szczegÛlnych lub odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
2) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapach w skali 1:2000 stanowiπcy za≥πcznik nr 1a do 1h
do niniejszej uchwa≥y,
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3) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi, a w przypadku podzia≥u terenu ñ na poszczegÛlnych dzia≥kach,
4) uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany mogπce wp≥ywaÊ negatywnie na
úrodowisko, a takøe utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla
otaczajπcego úrodowiska i ludzi, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody oraz zanieczyszczenie odpadami,
5) linii rozgraniczajπcej terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ linie
rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub zasadach
opracowania.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß4
Na terenach okreúlonych w ß1 ust. 1 i oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 01PE, 02PE, 03PE, 04PE, 05PE, 06PE ustala
siÍ:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: powierzchniowa eksploatacja kruszywa.
2. Adaptuje siÍ w planie istniejπce tereny eksploatacji kruszywa, pod warunkiem, øe ich eksploatacja odbywa siÍ zgodnie
z wymogami Prawa geologicznego i gÛrniczego oraz Projektem zagospodarowania z≥oøa oraz jest zgodna z ustaleniami
obowiπzujπcego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Zasady przeznaczenia terenu pod eksploatacjÍ i jego rekultywacji:
1) Ustala siÍ ograniczenie jednoczesnej eksploatacji do
dwÛch pÛ≥ eksploatacyjnych i powierzchni nie wiÍkszej
niø 2,00 ha w obrÍbie jednego pola eksploatacyjnego.
2) Ustala siÍ warunki zagospodarowania mas ziemnych
usuwanych albo przemieszczanych w zwiπzku z eksploatacjπ kruszywa, jego przerÛbkπ oraz rekultywacjπ:
a) wydobyte kruszywo w stanie naturalnym, bπdü po
przerÛbce przeznaczone do sprzedaøy.
b) przemieszczane masy nadk≥adu oraz pulpa z procesu
technologicznego (py≥ + woda) w ca≥oúci wykorzystane zostanπ do rekultywacji.
3) Ustala siÍ obowiπzek sukcesywnej rekultywacji poszczegÛlnych pÛl poeksploatacyjnych.
4) Dopuszcza siÍ wykorzystanie do celÛw rekultywacji mas
ziemnych przywoøonych spoza obszaru eksploatacji pod
warunkiem ich przydatnoúci spe≥nienia wymogÛw okreúlonych w przepisach szczegÛlnych.
5) Ustala siÍ preferencje dla leúnego kierunku rekultywacji
powierzchni wyeksploatowanych zgodnie z wytycznymi
odpowiednich s≥uøb odpowiedzialnych za gospodarkÍ
leúnπ na tym obszarze.
6) Obowiπzuje zasada, øe wszelkie przedsiÍwziÍcia dotyczπce ochrony úrodowiska sπ spÛjne z Programem ochrony
úrodowiska Gminy PrzemÍt. Do czasu opracowania Programu obowiπzujπ zasady okreúlone w ust. 4.
4. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki dotyczπce ochrony úrodowiska:
1) sk≥adowanie odpadÛw zwiπzanych z eksploatacjπ maszyn i dzia≥alnoúciπ ludzi ñ tylko w miejscach do tego
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wyznaczonych, urzπdzonych i zagospodarowanych zgodnie z przepisami szczegÛlnymi, z zapewnieniem wywozu
odpadÛw ropopochodnych do zak≥adÛw utylizacji, a
odpadÛw innych na komunalne wysypisko úmieci, zgodnie w zasadami okreúlonymi przez RadÍ Gminy w sprawie
utrzymania czystoúci i porzπdku na terenie Gminy,
2) realizacja obiektÛw technicznych zwiπzanych z uzbrojeniem inøynieryjnym terenu (trafostacje, pompownie itp.)
ñ zgodnie z przepisami branøowymi ñ w granicach
terenÛw objÍtych opracowaniem, wydzielenie terenÛw
pod w/w realizacje na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, zaopatrzenie w
energiÍ elektrycznπ, zgodnie z warunkami podanymi
przez Zak≥ad Energetyczny,
3) Wszelka dzia≥alnoúÊ na obszarze objÍtym planem musi
byÊ zgodna przepisami szczegÛlnymi i warunkami podanymi przez w≥aúciwe organy administracyjne,
4) Obowiπzuje ograniczenie eksploatacji kruszywa:
a) przy granicy obszarÛw leúnych nie przeznaczonych
pod eksploatacjÍ, w odleg≥oúci nie mniejszej niø dwukrotna wysokoúÊ wystÍpujπcych drzew, a w sπsiedztwie dzia≥ki 725 ñ trzykrotnej wysokoúci drzew zewnÍtrznego pasa drzewostanu, ale nie mniej niø
10,00 m,
b) przy ciπgach komunikacyjnych ogÛlnodostÍpnych ñ
w pasie o szerokoúci min. 10,00 m,
c) przy gruntach rolnych leøπcych w granicy terenÛw
przeznaczonych pod eksploatacjÍ, a naleøπcych do
innych uøytkownikÛw ñ na szerokoúci min. 6,00 m,
d) w strefie o szerokoúci 20 m po≥oøonej przy granicy
sadu brzoskwiniowego po≥oøonego na dzia≥ce 791/2,
w przypadku przeznaczenia dzia≥ki 791/2 na cele inne
niø sadowniczo-ogrodnicze obowiπzuje ograniczenia
jak w punkcie 4c,
5) Ustala siÍ nastÍpujπce warunki w zakresie ochrony gruntÛw i wÛd gruntowych:
a) przed rozpoczÍciem eksploatacji obowiπzuje zdjÍcie
nadk≥adu i wtÛrne jego wykorzystanie przy rekultywacji
terenu,
b) warunki i zasady eksploatacji zgodnie z koncesjπ wydanπ w oparciu o przepisy Prawa geologicznego i gÛrniczego,
c) g≥ÍbokoúÊ eksploatacji do pierwszego poziomu wÛd
gruntowych.
5. Dopuszcza siÍ eksploatacjÍ kruszywa w obszarach drÛg polnych i leúnych, pod warunkiem ich odtworzenia po zakoÒczeniu eksploatacji (w tym odtworzenie zieleni przydroønej).
WyciÍcia drzewostanu i krzewÛw muszπ byÊ poprzedzone
zieleni uzyskaniem wymaganych zezwoleÒ.
6. Ustala siÍ, øe kruszywo zalegajπce pod powierzchniπ lasÛw
stanowi rezerwÍ kruszywa, a jego eksploatacja odbywaÊ siÍ
bÍdzie w nastÍpnej kolejnoúci, po uzyskaniu stosownych
decyzji na wy≥πczenie terenÛw leúnych z uøytkowania leúnego.
7. Transport kruszywa sieciπ istniejπcych drÛg, z zastrzeøeniem
przywrÛcenia ich droønoúci po zakoÒczeniu eksploatacji.
ß5
Na terenach okreúlonych w ß1 ust. 1 i oznaczonych na rysunku
planu symbolami 07 PE, 08 PE, 09 PE ustala siÍ:
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1. Przeznaczenie podstawowe terenu: powierzchniowπ eksploatacja kruszywa na potrzeby.
2. Adaptuje siÍ w planie istniejπce pola eksploatacyjne kruszywa
pod warunkiem, øe ich eksploatacja odbywa siÍ zgodnie z
posiadanπ koncesjπ i wymogami Prawa geologicznego i gÛrniczego.
3. Zasady przeznaczenia terenu pod eksploatacjÍ i jego rekultywacji:
1) Ustala siÍ ograniczenie dla jednoczesnej eksploatacji na
powierzchni nie wiÍkszej niø 1,00 ha,
2) Ustala siÍ warunki zagospodarowania mas ziemnych i
rekultywacji jak w ß4 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3, 4, 5,
3) Obowiπzuje zasada, øe wszelkie przedsiÍwziÍcia dotyczπce
ochrony úrodowiska nie sπ sprzeczne z zasadami gospodarowania obowiπzujπcymi w obrÍbie PrzemÍckiego Parku
Krajobrazowego okreúlonymi w przepisach szczegÛlnych
oraz sπ spÛjne z Programem ochrony úrodowiska Gminy
PrzemÍt. Do czasu opracowania Programu obowiπzujπ
zasady okreúlone z ß4 ust. 4.
4. Ustalenia dotyczπce warunkÛw i ograniczeÒ wynikajπcych z
potrzeb ochrony úrodowiska jak w ß4 ust. 4 i5.

zgody na przeznaczenie terenÛw leúnych na cele nierolne i
nieleúne, zgodnie z przepisami szczegÛlnymi.

ß6
Na terenach objÍtych strefπ ìWî ochrony archeologicznej, obowiπzuje, na kaødym etapie realizacji inwestycji, uzgodnienie z
WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw warunkÛw i zasad
prowadzenia prac, w zakresie obowiπzujπcych przepisÛw szczegÛlnych w tym nadzoru archeologicznego i ewentualnych prac
ratowniczych.

ß11
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
PrzemÍt.

ß7
Obszary leúne stanowiπ rezerwÍ pod przysz≥π eksploatacjÍ
kruszywa. Dopuszcza siÍ eksploatacjÍ pod obszarami leúnymi po
wczeúniejszym uzyskaniu wymaganych decyzji, dotyczπcych

ROZDZIA£ III
Ustalenia koÒcowe
ß8
Uchyla siÍ ustalenia dotychczas obowiπzujπcego Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy PrzemÍt w granicach terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π, w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß9
Ustala siÍ zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jednorazowπ op≥atÍ od wzrostu
wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 30%.
ß10
Ustalenia planu miejscowego sπ przepisem gminnym i stanowiπ
podstawÍ ustalenia warunkÛw zabudowy i zagospodarowania
terenu objÍtego planem.

ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Zbigniew Jakubowski
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UCHWA£A Nr XLIII/308/2001 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, ze zm.) art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r.
Nr 15, poz. 139, ze zm.) uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ na 2002 rok stawki op≥aty administracyjnej od
nastÍpujπcych czynnoúci urzÍdowych:
1) za wydanie wypisÛw, wyrysÛw z miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego w wysokoúci:
ñ za wypis ñ 15 z≥,
ñ za wyrys ñ 25 z≥.
2) za sporzπdzenie protoko≥u zawierajπcego oúwiadczenia ostatniej woli spadkodawcy wyraøonej ustnie wobec Burmistrza
lub Sekretarza ñ 50 z≥.

2. Wypis lub wyrys z planu siÍ po okazaniu dowodu zap≥aty
op≥aty administracyjnej.
ß3
Op≥atÍ administracyjnπ okreúlonπ w ß1 pkt 2 uiszcza siÍ w kasie
UrzÍdu Miejskiego bezpoúrednio po sporzπdzeniu protoko≥u, nie
pÛüniej niø w terminie trzech dni od dnia sporzπdzenia protoko≥u
zatwierdzajπcego ostatnia wolÍ spadkodawcy.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß5
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia

ß2
1. Op≥atÍ administracyjnπ okreúlonπ w ß1 pkt 1 uiszcza siÍ w
kasie UrzÍdu Miejscowego w Sompolnie przed wydaniem
wypisu lub wyrysu z planu.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Maria Wojciechowska
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UCHWA£A Nr XLI/521/2002 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 8 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej we wsi BorÛwiec ñ dzia≥ka
nr ewidencyjny 350/9
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139, z pÛün.zm.), na
podstawie uchwa≥y Rady Miejskiej w KÛrniku XXIV/264/2000 r.
z dnia 20.06.200 r., Rada Miejska w KÛrniku uchwala, co
nastÍpuje:

ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej we wsi BorÛwiec,
obejmujπcπ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
2. Zmienia siÍ miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KÛrnik (zatwierdzonego uchwa≥π
Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy w KÛrniku z dnia 17 lutego
1993 r., og≥oszonπ w Dz.U. Woj. Poz. Nr 5/93, z pÛüniejszymi
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zmianami) dla terenÛw wsi BorÛwiec w czÍúci sprzecznej z
postanowieniami niniejszej uchwa≥y.
3. Integralnπ czÍúciπ zmiany planu jest rysunek w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y, zawierajπcy
uszczegÛ≥owione dyspozycje o zagospodarowaniu terenu.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Zmienia siÍ przeznaczenie dzia≥ki o nr ewidencyjnym 350/9,
po≥oøonej w BorÛwcu, z przeznaczenia rolniczego (RP), wyznaczonego planem ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy KÛrnik (zatwierdzonego uchwa≥π Nr II/12/93
Rady Miasta i Gminy w KÛrniku z dnia 17 lutego 1993 r.
og≥oszonπ Dz.U. Woj. Poz. Nr 5/93), na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami niniejszej uchwa≥y.
ß3
1. Tereny objÍte zatwierdzeniem planu stanowiπ grunty wsi
BorÛwiec, ktÛry wg studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw
zagospodarowania przestrzennego gminy zakwalifikowane
sπ dla rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za≥πczniku Nr 1 symbolem MN,
2) tereny komunikacji oznaczone na za≥πczniku Nr 1 symbolem KD i KPj,
3) teren stacji transformatorowej oznaczone na za≥πczniku
Nr 1 symbolem EE.
3. Celem planu jest:
1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenÛw objÍtych planem,
2) ochrona interesÛw publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony úrodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid≥owych zewnÍtrznych powiπzaÒ
komunikacyjnych,
c) zapewnienia prawid≥owych wewnÍtrznych obs≥ugi
ko≥owej terenu MN,
d) zapewnienia powiπzaÒ pomiÍdzy istniejπcπ i projektowanπ infrastrukturπ technicznπ.
4. W trakcie procesu planistycznego poczyniono dzia≥ania w
kierunku minimalizacji wzajemnych konfliktÛw i optymalizacji korzyúci wynikajπcych ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπdowych reprezentujπcych mieszkaÒcÛw wsi BorÛwiec
oraz interesu publicznego ca≥ej gminy.
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) uchwale ñ naleøy to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady Miejskiej w KÛrniku, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
2) planie miasta i gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia
planu, o ktÛrych mowa w ß1, ust. 1 uchwa≥y, o ile treúÊ
przepisu nie wynika inaczej,
3) zabudowanie mieszkaniowej ñ naleøy przez to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktÛrych zasady podzia≥u
terenu, zabudowy i uøytkowania, oraz niezbÍdnych úwiadczeÒ powierzchniowych dla strefowania zieleni ekologicznej
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i obs≥ugi komunikacyjnej okreúla rysunek w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
4) opracowaniach planistycznych odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawieraÊ bÍdπ ustalenia dodatkowe, nie kolidujπce z
niniejszπ uchwa≥π,
5) dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad niniejszego planu w zakresach branøowych i problemÛw, w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π i nie
kolidujπce z niπ.
ß5
Ustala siÍ, øe wszelkie wtÛrne podzia≥y dzia≥ek znajdujπcych siÍ
w granicach zatwierdzenia planu, ktÛre nastπpi≥y w trakcie
sporzπdzenia planu lub nastπpiπ w trakcie jego realizacji (w tym
zmiana numerÛw ewidencyjnych), nie powodujπ niewaønoúci
bπdü zmiany ktÛrekolwiek z przepisÛw niniejszej uchwa≥y.
ß6
NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania i zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania
ñ obowiπzuje,
3) oznaczenia funkcji terenu ñ wed≥ug legendy na rysunku
planu,
4) nieprzekraczalna frontowa linia zabudowy.
ß7
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenÛw w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúlaÊ wed≥ug zasad ustalonych w
stosunku do terenÛw wyznaczonych liniami rozgraniczajπcymi
tereny o rÛønym sposobie uøytkowania, o ktÛrych mowa w ß6
ust. 2, z uwzglÍdnieniem ustaleÒ dotyczπcych infrastruktury
technicznej, o ktÛrych mowa w ß11.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Ustala siÍ tereny mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej
na za≥πczniku Nr 1 do niniejszej uchwa≥y symbolem MN.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w pkt 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiπzujπce zabudowa mieszkaniowa wy≥πcznie jednorodzinna wolnostojπca,
2) na terenie osiedla projektu siÍ nastÍpujπce inne zabudowy:
ñ obowiπzujπca minimalna linia zabudowy w odleg≥oúci
6,00 m od frontowej granicy dzia≥ki z ulicami oznaczonymi symbolem KD i KPj,
ñ obowiπzujπca minimalna linia zabudowy w odleg≥oúci
10,00 m od granicy dzia≥ek z ulicπ SpÛ≥dzielczπ,
ñ postulowana tylna linia zabudowy okreúlajπca minimalnπ dopuszczalnπ odleg≥oúÊ wszelkiej zabudowy
od linii zadrzewienia úciany lasu wynoszπcπ min.
15,00 m, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkim obiektami
na projektowanych dzia≥kach wynosi nie wiÍcej niø 20%
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powierzchni dzia≥ki, uwzglÍdniajπc wszystkie obiekty
budowlane, nie wiÍcej jednak niø 200 m2,
4) obowiπzuje wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe), nie wiÍcej jednak
niø 11,0 m, liczπc od istniejπcego poziomu terenu,
5) obowiπzuje koniecznoúÊ realizacji zabudowy z dachem
dwu- lub wielospadowym o kπcie nachylenia 20o do 50o,
6) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ podpiwniczenia budynkÛw, uzaleønionπ od wynikÛw badaÒ szczegÛ≥owych gruntu,
7) strop piwnic wyniesiony moøe byÊ nie wiÍcej niø 1,5 m
ponad istniejπcy poziom terenu,
8) dopuszcza siÍ realizacje garaøy wbudowanych lub przebudowy do budynku mieszkalnego,
9) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w strefach zabudowy wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla danego obszaru i w sposÛb
nie kolidujπcych dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich,
10)powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowych powinna wynosiÊ maksymalnie 40 m2 dla
obiektu jednostanowiskowego o wysokoúci pomieszczenia nie wiÍkszej niø 2,50 m,
11)zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla innych celÛw,
kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu,
12)wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych.
ß9
Naleøy zagwarantowaÊ, by miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego okreúlajπce zasady zagospodarowania i podzia≥u
terenÛw sπsiednich, objÍtych przysz≥ymi pracami planistycznymi,
zapewnia≥y kontynuacje powiπzaÒ komunikacji ko≥owej i pieszej
dla terenÛw nie objÍtych uchwa≥π.
ß10
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieÊ wodociπgowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenia w wodÍ:
ñ zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ z istniejπcego wodociπgu w ul. SpÛ≥dzielczej, poprzez rozbudowÍ istniejπcej sieci wodociπgowej,
ñ rozprowadzenie sieci wodociπgowej naleøy zaprojektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami,
ñ zaleca siÍ wykonanie przewodÛw g≥Ûwnych o
úrednicach 80 i 100 mm,
ñ zaleca siÍ wykonanie sieci w uk≥adzie pierúcieniowego zasilania, u≥oøonej w pasach drogowych
ulic lub innych drÛg,
b) odprowadzanie úciekÛw:
ñ naleøy zapewniÊ docelowe doprowadzanie úciekÛw do istniejπcej oczyszczalni úciekÛw w BorÛwcu,
ñ kanalizacje sanitarnπ obejmujπ teren opracowania naleøy prowadziÊ grawitacyjne w kierunku do
g≥Ûwnego kolektora sanitarnego zgodnie z obowiπzujπcymi programami uzbrojenia terenu,
ñ zaleca siÍ wykonanie sieci o przewodÛw o úrednicy 200 i 300 mm,
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ñ

do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siÍ stosowanie szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych,
c) dopuszcza siÍ odprowadzanie wÛd opadowych powierzchniowo, kana≥ami otwartymi wzd≥uø ulic w
kierunku lasu i dalej zgodnie ze spadkiem terenu,
d) dla celÛw ogrzewania budynkÛw zakazuje siÍ stosowanie paliw sta≥ych,
e) teren projektowanego zespo≥u naleøy docelowo uzbroiÊ w sieÊ gazowπ dla rozprowadzenia gazu ziemnego
zaazotowanego, podgrupy GZ-35 przewidywanego
dla zasilenia terenu wsi BorÛwiec,
f) zasilanie w energiÍ elektrycznπ:
ñ ustala siÍ teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
oznaczony symbolem EE na ktÛrym naleøy usytuowaÊ stacjÍ transformatorowπ,
ñ dopuszcza siÍ wykorzystanie istniejπcej stacji lub
dostosowanie jej do wymogÛw obs≥ugi projektowanego zespo≥u,
ñ dla realizacji linii kablowej ustala siÍ obowiπzek
úwiadczeÒ powierzchniowych na zasadzie dostÍpu w strefie s≥uøebnoúci dla realizacji infrastruktury technicznej zgodnie z rysunkiem planu,
ñ dla pokrycia zapotrzebowania w energiÍ elektrycznπ terenu objÍtego planem naleøy:
- zrealizowaÊ zasilanie poprzez wykonanie linii
kablowej SN-15 kV, 3 x 120 mm2 powiπzane
z liniami napowietrzonymi
- zrealizowaÊ sieÊ kablowπ nn ñ 0,4 kV o minimalnym przekroju 4 x 120 mm2 (u≥oøona w
pasach drogowych ulic),
ñ z≥πcza z pomiarem rozliczeniowym naleøy ustawiÊ w
granicach dzia≥ek z dostÍpem od ulicy przyjmujπc
zasadÍ, øe jedno z≥πcze moøe zasilaÊ dwie dzia≥ki,
ñ od z≥πcza do obiektÛw na dzia≥ce naleøy wykonaÊ
wewnÍtrznπ liniÍ zasilajπcπ,
ñ dla wykonania projektÛw technicznych dla projektowania i wykonania sieci elektroenergetycznej
naleøy wystπpiÊ o szczegÛ≥owe warunki techniczne przy≥πczenia do w≥aúciwych terenowo s≥uøby
energetycznych,
2. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) ustalenia w zakresie podstawowych parametrÛw technicznych dla poszczegÛlnych drÛg i ulic:
a) drogi KD:
ñ ulica dojazdowa z wydzielonym pasem jezdnym i
wyniesionych krawÍønikiem,
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ulicy wynosi
10,0 m, zgodnie z poszerzeniem jak na rysunku
planu,
b) droga KPj:
ñ ulica pieszo-jezdna z podporzπdkowanym ruchem
ko≥owym,
ñ przekrÛj poprzeczny ulicy ñ jednoprzestrzennych
z zieleniπ urzπdzonπ,
ñ szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych pasa drogowego dla ulicy wynosi 8,0 m,
c) kontynuacja ulicy SpÛ≥dzielczej powinna posiadaÊ
pas drogowy o szerokoúci 15 m,
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II. PRZEPISY KO—COWE
ß11
ZmianÍ przeznaczenia gruntÛw rolnych na cele nierolnicze,
przeprowadza siÍ dla gruntÛw klasy IV o powierzchni 1,83 ha
na podstawie zgody Wojewody Wielkopolskiego przeznaczenie
trwa≥e uøytkÛw rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z pismem
nr Gn.I ñ 77110/Po/82/2001 z dnia 15.01.2002 r.
ß12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siÍ stawkÍ procentowπ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy.
Stawka ta wynosi 30%.
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ß13
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy KÛrnik wymieniony w ß1 niniejszej uchwa≥y w
czÍúci sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
ß14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
KÛrniku.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w KÛrniku
(ñ) Seweryn WaligÛra
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UCHWA£A Nr XLI/522/2002 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 8 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej, dzia≥ka nr 100 w Skrzynkach,
gm. KÛrnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami)
Rada Miejska w KÛrniku uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy siedliskowej, dzia≥ka nr 10 w Skrzynkach, gm.
KÛrnik.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ß1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w KÛrniku, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
4) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenia podstawowe,
6) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu liniami
rozgraniczajπcymi,
7) linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ, jakπ tworzπ
lica frontowych úcian budynkÛw,
8) wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ
stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu, wyraøony w procentach,
9) dzia≥alnoúci us≥ugowej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ i handlowπ o powierzchni sprzedaøowej
poniøej 1000 m2, okreúlonπ w przepisach,
10)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ zjawiska
fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach:
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1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pÛün.zm.),
3) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
4) ustawa z dnia 28 wrzeúnia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r.
Nr 101, poz. 444 z pÛün.zm.),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628),
8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ñ
Prawo ochrony úrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektÛrych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085),
9) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska oraz
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. z 1998 r Nr 93,
poz. 589),
11)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. z 1998 r. Nr 93, poz. 590),
12)ustawa z dnia 13 wrzeúnia 1996 r. o utrzymaniu czystoúci
i porzπdku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z
pÛün.zm.),
13)ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoøarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351, z pÛün.zm.)
ß6
Przedmiot planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres ustaleÒ niniejszego planu zosta≥ wyznaczony Uchwa≥π
Nr XXXI/406/2001 Rady Miejskiej w KÛrniku z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Skrzynkach.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o powierzchni oko≥o 0,3000 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest w gminie
KÛrnik, w miejscowoúci Skrzynki, przy drodze powiatowej
KÛrnik-BorÛwiec.
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ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w
ß3. Odpowiadajπ one granicom dzia≥ki oznaczonej numerem
ewidencyjnym: 100.

ROZDZIA£ 2
Przeznaczenie terenu
ß9
Na obszarze objÍtym planem, ustala siÍ podstawowe przeznaczenie, zabudowa siedliskowa, teren oznaczony na rysunku
planu symbolem MR.
ß10
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, przy zachowaniu uregulowaÊ
wynikajπcych z przepisami oraz z Polskich Norm, a takøe
postanowieÒ planu.
ß11
Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania z funkcji podstawowej na dopuszczalnπ, przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych
w uchwale oraz przepisÛw.

ROZDZIA£ 3
Zasady zagospodarowania terenu
ß12
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu objÍtego planem ustala siÍ z
istniejπcej drogi powiatowej KÛrnik-BorÛwiec, przy zachowaniu
przepisÛw oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) na zjeüdzie zachowaÊ odpowiednie pole widocznoúci, przewidziane w przepisach,
2) w≥πczenie zjazdu z drogi pod kπtem prostym lub zbliøonym
do prostego,
3) zachowaÊ minimalnπ, przewidzianπ przepisami, szerokoúÊ
utwardzonego zjazdu,
4) zapewniÊ ciπg≥oúÊ odwodnienia zjazdu wzd≥uø drogi.
ß13
Ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do
zbierania odpadÛw. Unieszkodliwienie lub usuwanie wszelkiego
rodzaju odpadÛw z terenu nieruchomoúci winno odbywaÊ siÍ na
zasadach okreúlonych w przepisach.
ß14
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ niekorzystnym zmianom powierzchni ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez
niekorzystne przekszta≥cenie ich budowy oraz niew≥aúciwe zbieranie i odprowadzenia úciekÛw.
ß15
Zakazuje siÍ lokalizacji przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko, wymienionych w przepisach.
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ß16
Wszelkie uciπøliwoúci dla úrodowiska nie mogπ wykraczaÊ poza
granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je wywo≥ujπce.

6) ustala siÍ lokalizacjÍ budynkÛw gospodarczych i inwentarskich, przy zachowaniu przepisÛw oraz Polskich Norm, wysokoúÊ zabudowy do 8 m od powierzchni terenu,
7) dopuszcza siÍ realizacjÍ obiektÛw i urzπdzeÒ sportowo-rekreacyjnych.

ROZDZIA£ 4
Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach
i rÛønych zasadach zagospodarowania
ß17
Linia ciπg≥a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach
zagospodarowania okreúlonych w niniejszej uchwale.

ß20
W ramach dzia≥ki dopuszcza siÍ przesuniÍcie i zmianÍ kszta≥tu
terenu MR, pod nastÍpujπcymi warunkami:
1) zachowanie wyznaczonej w planie powierzchni,
2) zachowania istniejπcego, najwartoúciowszego drzewostanu,
3) oraz pozosta≥ych warunkÛw planu.

ROZDZIA£ 5
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linii rozgraniczajπcych tereny tej infrastruktury
ß18
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych istniejπcych drÛg, przy zachowaniu przepisÛw, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) kanalizacja sanitarna: za pomocπ sieci kanalizacyjnej do lokalnej oczyszczalni úciekÛw, plan dopuszcza tymczasowo,
tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie
úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych,
2) kanalizacja deszczowa: zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzenia wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,
3) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem istniejπcych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ,
4) urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w
przepisach.

ROZDZIA£ 6
Lokalne warunki, zasady i standardy
kszta≥towania zabudowy i gabaryty obiektÛw
ß19
Na terenie zabudowy siedliskowej, MR, zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
1) budynek mieszkalny wolnostojπcy, do II kondygnacji, dopuszcza siÍ podpiwniczenie, realizowany jako budynek parterowy
z poddaszem uøytkowym,
2) dachy, o nachyleniu do 45∞, pokrycie z dachÛwkπ lub
materia≥Ûw dachÛwkowo-podobnych,
3) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy: 8 m od linii
rozgraniczajπcej drogi, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza
siÍ zmniejszenie do 6 m linii zabudowy, o ile droga powiatowa zmieni charakter na drogÍ gminnπ,
4) konstrukcja budynkÛw oraz zastosowane materia≥y muszπ
spe≥niaÊ wymogi przepisÛw przeciwpoøarowych,
5) budynek garaøowy dobudowany do budynku mieszkalnego,
dopuszcza siÍ realizacjÍ wolno stojπcego budynku garaøowego, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,

ß21
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem LS, ustala
siÍ zachowanie istniejπcego lasu.

ROZDZIA£ 7
Tymczasowy sposÛb zagospodarowania, urzπdzania
oraz uøytkowania terenu
ß22
Dopuszcza siÍ do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej prowadzπcej
do oczyszczalni, moøliwoúÊ gromadzenia úciekÛw w szczelnych
zbiornikach bezodp≥ywowych.

ROZDZIA£ 8
Przepisy koÒcowe
ß23
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli nastπpi:
1) zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w
ß5 przepisÛw chyba, øe z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek
dokonania zmiany planu,
2) zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego dzia≥ki.
ß24
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej, dzia≥ka nr 100 w
Skrzynkach, gm. KÛrnik, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy KÛrnik, uchwalony przez RadÍ
Miasta i Gminy KÛrnik uchwa≥π Nr II/12/93 z dnia 17 lutego
1993 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 5, poz. 43), w granicach
obszaru objÍtego planem, o ktÛrym mowa w ßß7 i 8.
ß25
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowania przestrzennym, w
wysokoúci 30%.
ß26
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß5 ust. 8, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw leúnej klasy V, o pow.
0,0500 ha, na cele okreúlone w uchwale.
ß27
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
KÛrniku.
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ß28
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w KÛrniku
(ñ) Seweryn WaligÛra
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UCHWA£A Nr XXXVI/375/2002 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy letniskowej w Psarskiem, gm. Pniewy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. Nr 142, poz. 2001 r., poz. 1591) oraz art. 10 ust. 1 i art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z
pÛün.zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy letniskowej w Psarskiem, gm. Pniewy.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ 1
Ustalenia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrym
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥π Rady
Miejskiej Pniewy, o ile w treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) rysunek planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
4) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
5) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
6) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,

7) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
8) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
9) uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami,
10)obiekcie ma≥ej architektury ñ naleøy przez o rozumieÊ ma≥e
obiekty kubaturowe, nie przeznaczone na sta≥y pobyt, o maksymalnej powierzchni 30 m2, jak np. pergole, posadowione
zadaszenie, altany ogrodowe, duøe fontanny.
ß5
Uøyte w planie okreúlone i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pÛün.zm.),
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628),
5) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ñ
Prawo ochrony úrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektÛrych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085),
6) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z pÛün.zm.)
7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
8) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
9) rozporzπdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych,

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5467 ó

jakim powinny odpowiadaÊ drogi i ich usytuowanie. (Dz.U.
Nr 43, poz. 430),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska oraz
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. z 1998 r Nr 93,
poz. 589),
11)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. z 1998 r. Nr 93, poz. 590),
12)ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoøarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351, z pÛün.zm.)
ß6
Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika w Uchwa≥y Nr XXII/230/2000 Rady
Miejskiej Pniewy z dnia 28 wrzeúnia 2000 r. o przystπpieniu
do sporzπdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy letniskowej w Psarskiem gm.
Pniewy.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o powierzchni oko≥o 1,50 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest w gminie
Pniewy, w miejscowoúci Psarskie, nad po≥udniowym brzegiem jez. Psarskiego.
ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w ß3.

ROZDZIA£ 2
Przeznaczenie terenu
ß9
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ podstawowe przeznaczenie:
1) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ML,
2) zieleÒ, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
3) ciπg pieszoñjezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem
Kxx.

ROZDZIA£ 3
Linie rozgraniczajπce
ß10
LiniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania, okreúlone w uchwale, stanowi na
rysunku planu linie ciπg≥π.
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ß11
Linie rozgraniczajπce ciπgu pieszo-jezdnego, przedstawiono na
rysunku planu, zgodnie z ß10.
ß12
Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ ciπg pieszo-jezdny,
oznaczony na rysunku Kxx, dla ktÛrego ustala siÍ:
1) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) realizacje pieszo-jedni o utwardzonej nawierzchni,
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ spadki
pod≥uøne i poprzeczne o przepisy, a takøe Polskie Normy,
4) zakoÒczenie placem do zawracania, przy zachowaniu przepisÛw oraz Polskich Norm.
ß13
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z istniejπcych drÛg ziemnych,
za poúrednictwem ciπgu pieszo-jezdnego, Kxx, przy zachowaniu
przepisÛw oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) w≥πczenie zjazdÛw do drogi z zachowaniem warunkÛw widocznoúci przewidzianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
2) ustala siÍ minimalna szerokoúÊ utwardzonych zjazdÛw: 6,0 m,
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ
spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe
Polskie Normy,
4) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø ulicy.

ROZDZIA£ 5
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß14
Ustala siÍ realizacje infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych istniejπcych drÛg ziemnych, przy zachowaniu przepisÛw oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1. Kanalizacja sanitarna: za pomocπ sieci kanalizacyjnej; plan
dopuszcza tymczasowo, tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie úciekÛw w zbiornikach bezodp≥ywowych.
2. Kanalizacja deszczowa: zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci.
3. Zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem istniejπcych komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ; do czasu realizacji
sieci dopuszcza siÍ korzystanie z w≥asnych ujÍÊ wody, po
wczeúniejszym uzyskaniu odpowiednich pozwoleÒ.
4. Urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ elektroenergetycznych.
5. Inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w
przepisach.

ROZDZIA£ 6
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz urzπdzeÒ terenu
ß15
Na terenach oznaczonych symbolem ML, zagospodarowanie
naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
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1) budynki mieszkalne wolnostojπce, do II kondygnacji; realizowane jako budynki parterowe z poddaszem uøytkowym; styl
zabudowy powinien harmonizowaÊ z otaczajπcym krajobrazem,
2) dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kπcie nachylenia od
10∞ do 30∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych; w przypadku uzasadnionych rozwiπzaÒ architektonicznych, dopuszcza siÍ inne formy dachÛw, np. dachy
p≥askie, dachy kolebkowe,
3) wskaünik intensywnoúci zabudowy ñ do 39% powierzchni
dzia≥ek,
4) przy posadawianiu budynkÛw zastosowaÊ odpowiedni sposÛb fundamentowania, uwzglÍdniajπcy warunki gruntowowodne, zgodny z rysunkiem planu,
5) ustala siÍ nieprzekraczalnπ linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
6) budynki garaøowe dobudowane do budynku mieszkalnego,
7) ustala siÍ zakaz lokalizowania wolnostojπcych budynkÛw
gospodarczych,
8) dopuszcza siÍ realizacjπ obiektÛw i urzπdzeÒ sportowo rekreacyjnych,
9) zagospodarowanie zieleniπ: min. 20%,
10)ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia miejsc postojowych dla
przyjezdnych,
11)obudowÍ biologicznπ istniejπcego rowu, poprzez realizacjÍ
nasadzeÒ w trzech piÍtrach,
12)przy realizacji ogrodzeÒ naleøy zachowaÊ odpowiednia odleg≥oúÊ od linii brzegowej jez. Psarskiego, w celu umoøliwienia
dostÍpu do wody, przy zachowaniu przepisÛw.
ß16
Na terenach oznaczonych na rysunku planu 1ZP i 2ZP, ustala
siÍ:
1) zagospodarowanie zieleniπ w trzech piÍtrach,
2) realizacje obiektÛw i urzπdzeÒ zwiπzanych z rekreacjπ i sportem, a takøe ma≥ej architektury,
3) zakaz zabudowy mieszkaniowej.

ROZDZIA£ 7
SzczegÛle warunki zagospodarowania terenu, wynikajπce z
potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego
ß17
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi.
W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez niekorzystne
przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe gromadzenie
odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß18
Na ca≥ym obszarze planu ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci
w urzπdzenia s≥uøπce do zbierania odpadÛw komunalnych; unieszkodliwienie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw z terenu
nieruchomoúci winno odbywaÊ siÍ na zasadach okreúlonych w
przepisach.
ß19
Zakazuje siÍ:
a) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na obszarze
objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
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b) podejmowania jakichkolwiek dzia≥aÒ i inwestycji zanieczyszczajπcych istniejπcy rÛw oraz pobliskie jezioro Psarskie, leøπce
poza obszarem opracowania,
c) lokalizacji inwestycji i obiektÛw zaklasyfikowanych jako szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, a takøe przedsiÍwziÍÊ
mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko, wymienionych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß20
Uciπøliwoúci dla úrodowiska powodowane przez ha≥as, wibracje,
zak≥Ûcenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje
je wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ 8
Ustalenia koÒcowe
ß21
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli nastπpi:
1) zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w
ß5 przepisÛw chyba, øe z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek
dokonania zmiany planu,
2) zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß22
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Psarskiem, gm.
Pniewy, traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pniewy, uchwalony przez RadÍ Miasta i
Gminy Pniewy uchwa≥π Nr XXXIX/241/94 z dnia 27 maja 1994 r.
(opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 15/94, poz. 149), w granicach
obszaru objÍtego planem.
ß23
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoúci 30%.
ß24
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß5 pkt 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenia gruntÛw rolnych:
ñ rola klasa V o pow. 0,3348 ha,
ñ rola klasa VI o pow. 0,4111 ha,
ñ grunty zakrzewione klasa V o pow. 0,6884 ha,
na cele okreúlone w uchwale.
ß25
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Pniewach.
ß26
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Bogdan Janaszkiewicz
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UCHWA£A Nr XL/266/02 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, dzia≥ki o nr ewidencyjnym 14/13 i 14/14
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 1999 r. nr 15, poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy Komorniki
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie,
dzia≥ki o nr ewid. 14/13 i 14/14.

5)

6)

7)
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany ìSzreniawa ñ gmina
Komorniki ñ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnejî ñ
skala 1:1000, dzia≥ki o nr ewid. 14/13 i 14/14.
2. W/w plan miejscowy przedstawiono w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
2.1. ustaleÒ zawartych w ß5 niniejszej uchwa≥y,
2.2. rysunek planu miejscowego sporzπdzony na planszy w
skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej
uchwa≥y a ktÛry jest integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu, o ktÛrym mowa w ß1 pkt 2.2.
2. Przedmiotem planu jest opracowanie zasad zagospodarowania i zabudowy fragmentu miejscowoúci Szreniawa; teren
przeznaczony w studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki pod zabudowÍ
mieszkaniowπ, jednorodzinnπ w Szreniawie.
ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) linie rozgraniczajπce ñ naleøy przez to rozumieÊ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym wykorzystaniu,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
pomiÍdzy tπ liniπ a liniami rozgraniczajπcymi ulicÍ,
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ñ naleøy przez to
rozumieÊ, øe sπ to budynki s≥uøπce celom mieszkalnym
jednorodzinne na wydzielonych dzia≥kach, wolnostojπce zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem
MN,
4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z us≥ugami
handlowymi ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ to budynki

8)

9)

s≥uøπce celom mieszkalnym jak rÛwnieø handlowym, na
wydzielonych dzia≥kach zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem MN/UH,
budynek gospodarczy ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ to
budynki towarzyszπce zabudowie mieszkaniowej o pow. zabudowy do 60 m2 i charakterze sk≥adzikÛw i garaøy,
tereny komunikacji ñ sπ to tereny przeznaczone na cele
komunikacji publicznej, okreúlone liniami rozgraniczajπcymi
a oznaczone w planie symbolem K,
teren zieleni otwartej, publicznej ñ jest to teren przeznaczony
pod urzπdzonπ zieleÒ publicznπ o charakterze otwartym a
oznaczone w planie symbolem ZP,
ciπg zieleni publicznej wraz z elementami infrastruktury ñ
teren przewidziany pod ciπg pieszy i elementy liniowe infrastruktury zagospodarowany w formie zieleni otwartej,
tereny przewidziane pod urzπdzenia infrastruktury:
ñ teren oznaczony na planie symbolem EE ñ teren przewidziany pod trafostacjÍ,
ñ teren oznaczony na planie symbolem NO ñ teren przewidziany pod przepompowanie úciekÛw,
ñ teren oznaczony na planie symbolem Kx ñ teren przewidziany pod ciπg pieszy oraz towarzyszπcπ zieleÒ niskπ
oraz pod (istniejπcy i adaptowany w planie) rurociπg
úciekowy, s≥uøπcy rÛwnieø odprowadzeniu úciekÛw deszczowych.

ROZDZIA£ II
Ustala siÍ dotyczπce obszarÛw objÍtych planem
ß4
1. Linie rozgraniczajπce tereny okreúla rysunek planu.
2. Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
2.1. lokalizowania inwestycji wymienionych, jako mogπce
znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko lub im odpowiadajπce (zgodnie z regulacjami prawnymi aktualnymi w
momencie ustalania warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu).
2.2. odprowadzanie úciekÛw (na okres przejúciowy) do zbiornikÛw nie gwarantujπcych ich pe≥nej szczelnoúci i stwarzajπcy moøliwoúÊ przenikania úciekÛw nieczyszczonych
do gruntu,
2.3. zasilania obiektÛw z sieci napowietrznych i poziemnych
w sposÛb nie uzgodniony z ich dysponentem,
2.4. sytuowania obiektÛw bez zachowania bezpiecznej odleg≥oúci od linii napowietrznych i sieci podziemnych,
2.5. nie dopuszcza siÍ moøliwoúci prowadzenia dzia≥alnoúci
gospodarczej w budynkach gospodarczych i uciπøliwych dla otoczenia.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5471 ó

3. Na obszarze dzia≥ek mieszkaniowych oznaczonych symbolem 21 MN wyznaczono pas zieleni wysokiej izolacyjnokrajobrazowej o szerokoúci 20 m wzd≥uø tylnej linii regulacyjnej dzia≥ek i terenÛw kolejnych. W/w pas oznaczony na
rysunku planu symbolem 30 ZP moøe byÊ wykorzystywany
wy≥πcznie na cel zieleni krajobrazowo-izolacyjnej aczkolwiek
stanowiÊ bÍdzie czÍúÊ dzia≥ki mieszkalnej. Pozosta≥a czÍúÊ
dzia≥ki stanowi teren zabudowy o wielkoúci min. 1000 m2.

1.
2

3.

4.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje fragment miejscowoúci Szreniawa.
a) wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojπcej jako przeznaczenie podstawowe
dla obszarÛw oznaczonych na planie symbolem 1 MN,
3 MN, 5 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN,
15 MN, 17 MN, 19 MN 21 MN,
b) minimalna powierzchnia nowoprojektowanych dzia≥ek ñ
1000 m2,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy okreúla rysunek planu,
ich odleg≥oúÊ od linii rozgraniczajπcej ulicy wynosi od
5,0 m do 8,0 m,
d) formy zabudowy ñ zabudowa wolnostojπca, parterowa,
dach stromy, poddasze uøytkowe mieszkalne, kπt nachylenia dachu 25∞ñ40∞, moøliwoúci podpiwniczenia budynku,
e) dopuszcza siÍ zabudowÍ gospodarczπ w tylnej czÍúci
dzia≥ek ñ do 60 m2 pow. zabudowy o charakterze sk≥adnikÛw wzg. garaøy,
f) okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy w wielkoúci do 25% powierzchni dzia≥ki. Teren dzia≥ki min. w
60% musi pozostaÊ biologicznie czynny, czyli stanowiÊ
uøytki zielone. Pozosta≥e 40% moøe byÊ przeznaczone
pod zabudowÍ i umocnione powierzchnie jak parking,
drogi,
g) dopuszcza siÍ prowadzenie dzia≥alnoúci wy≥πcznie nie
uciπøliwej i wy≥πcznie w budynkach mieszkalnych. Nie
dopuszcza siÍ moøliwoúci prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej w budynkach gospodarczych,
h) postuluje siÍ wykorzystanie ze wzglÍdÛw ochrony úrodowiska do celÛw grzewczych gazu ziemnego, oleju opa≥owego wzg. energii elektrycznej,
i) architektura budynkÛw winna nawiπzywaÊ do regionalnej architektury Wielkopolski.
a) ustala siÍ tereny pod zabudowÍ wraz z towarzyszπcπ
funkcjπ handlowπ na terenach oznaczonych symbolami
14 MN/UH i 18 MN/UH. Okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy dzia≥ki do 35%. Funkcja handlowa
winna siÍ znaleüÊ w jednej bryle architektonicznej z
budynkiem mieszkalnym (poszerzona pow. zabudowy
budynkÛw mieszkalnego o funkcjÍ handlowπ),
b) obowiπzujπ ustalenia zawarte w ß5 pkt 2 lit. b, c, d, e,
h, i.
Ustala siÍ teren przewidziany pod otwartπ zieleÒ publiczna
na obszarze oznaczonym symbolem 20 ZP. Teren zagospodarowany zieleniπ wysokπ i niskπ (drzewa, krzewy, trawa)
oraz wyposaøony w ≥awki i piaskownice dla dzieci.
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5. Ustala siÍ teren zieleni otwartej a przewidziany pod liniowe
elementy infrastruktury technicznej i ciπg pieszy oznaczony
na rysunku planu symbolem 30 ZP/IN.
6. W zakresie komunikacji ustala siÍ:
6.1. przebieg g≥Ûwnej drogi osiedlowej o funkcji dojazdowej
oznaczony symbolem 22 KD.
Parametry techniczne:
ñ szerokoúÊ pasa drogowego
14,0 m
ñ jezdnia ñ o postulowanej szerokoúci
6,0 m
ñ chodniki 2 x 1,75 m
3,5 m
ñ dwa pasy zieleni 2 x 2,225 m
4,5 m
6.2. przebiegi drÛg o funkcji dojazdowej oznaczonej symbolami 23 KD, 24 KD, 25 KD.
Parametry techniczne
ñ szerokoúÊ pasa drogowego
12,0 m
ñ jezdnia ñ o postulowanej szerokoúci
6,0 m
ñ chodnik
1,75 m
ñ chodnik
1,50 m
ñ pas zieleni
2,75 m
6.3. przebiegi drÛg o funkcji dojazdowej oznaczonej na
mapie symbolami 26 KD, 27 KD, 28 KD, 29 KD.
ñ szerokoúÊ pasa drogowego
11,0 m
ñ jezdnia ñ o postulowanej szerokoúci
5,5 m
ñ chodnik
1,75 m
ñ chodnik
1,50 m
ñ pas zieleni
2,25 m
7. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ:
7.1. w zakresie zaopatrzenia w wodÍ:
ñ doprowadzenia sieci wodociπgowej w po≥πczeniu
do istniejπcej sieci we wsi Szreniawa i zaopatrzenia
osiedla w wodÍ z istniejπcej sieci wodociπgÛw
wiejskich,
7.2. w zakresie odprowadzenia úciekÛw sanitarnych:
ñ odprowadzenie úciekÛw sanitarnych nastπpi (docelowo) poprzez projektowanπ sieÊ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t≥oczny pod≥πczonπ do projektowanych kolektorÛw z Komornik do Szreniawy,
ñ rezerwuje siÍ teren pod przepompowniÍ úciekÛw ñ
teren oznaczony symbolem 2 NO,
ñ w okresie przejúciowym budowa szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych (dla I etapu osiedla) i okresowy wywÛz úciekÛw do istniejπcej gminnej oczyszczalni úciekÛw w £Íczycy,
7.3. w zakresie odprowadzenia úciekÛw deszczowych:
ñ plan miejscowy adaptuje istniejπce rurociπgi melioracyjne, ktÛre wykorzystuje siÍ do odprowadzenia
úciekÛw deszczowych. Zak≥ada siÍ utworzenie strefy ochronnej (wyodrÍbnienie pasa terenu) wokÛ≥
istniejπcych rurociπgÛw, oznaczony na planie symbolem 4 Kx i 6Kx. W/w pas strefy bÍdzie zazieleniony i wykorzystany jako ciπg pieszy,
7.4. w zakresie elektroenergetyki:
ñ w planie miejscowym ustala siÍ tereny pod 2 trafostacje naziemne oznaczone na planie symbolami
13 EE i 16 EE. Kable wysokiego napiÍcia 15 kV
prowadzone bÍdπ w pasach drogowych,
7.5. w zakresie gazownictwa ñ zak≥ada siÍ docelowo zgazyfikowanie osiedla w ramach kompleksowej gazyfikacji gminnej,
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7.6. w zakresie gospodarki odpadami ustala siÍ:
ñ odpady komunalne gromadziÊ w granicach posesji
w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany wywÛz na
sk≥adowisko odpadÛw.

ROZDZIA£ IV
ß6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ z tytu≥u
wzrostu wartoúci nieruchomoúci naliczanπ w wysokoúci 20% od
rÛønic wartoúci gruntÛw i po zatwierdzeniu planu.
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Nr XIX/67/86 z dnia 15.12.1986 r. (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 1 z 27.02.1987 r., poz. 1 i 19) i
zaktualizowany uchwa≥π Rady Gminy Komorniki Nr XXV/31/92
z dnia 29.09/1992 (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 15 z 1992 r., poz. 133) w czÍúci sprzecznej z
ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Komorniki.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øyciem po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß7
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki uchwalony uchwa≥π Gminnej Rady Narodowej w Komornikach Nr XIII/46/85 z dnia 23.12.1985 r. i

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Kazimierz Sowa
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UCHWA£A Nr XL/267/02 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po≥oøonego we wsi RosnÛwko
obejmujπcego czÍúÊ dzia≥ek nr ewidencyjny gruntu 237 i 235
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 1999 r. nr 15, poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy Komorniki
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie,
dzia≥ki o nr ewid. 14/13 i 14/14
ß1
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego we wsi RosnÛwko
przy obejmujπcego czÍúÊ dzia≥ek nr ewidencyjny gruntu 237 i
235î opracowany w skali 1:500, stanowiπcy jej integralnπ czÍúÊ.
ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ
liniÍ okreúlajπcπ minimalnπ odleg≥oúÊ, w jakiej mogπ znajdowaÊ siÍ budynki od linii rozgraniczajπcej tereny,
2) obowiπzujπcej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ takπ
nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy na ktÛrej musi byÊ usytuowana frontowa úciana budynku.
3) powierzchni zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ sumÍ powierzchni rzutÛw wszystkich budynkÛw na okreúlonym terenie
w zewnÍtrznym obrysie ich murÛw,

4) wysokoúÊ budynkÛw ñ naleøy przez to rozumieÊ wysokoúÊ
obiektu mierzona od poziomu terenu do kalenicy.
5) powierzchni zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony
teren o nawierzchni gruntowej ñ biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia roúlinami okrywowymi i trawami oraz nasadzeniami w formie drzew i krzewÛw,
6) nieuciπøliwej funkcji us≥ugowej ñ naleøy przez to rozumieÊ
dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ innπ niø zwiπzanπ z realizacjπ inwestycji wymienionych, jako mogπce znaczπco oddzia≥ywaÊ na
úrodowisko lub im odpowiadajπce (zgodnie z regulacjami
prawnymi aktualnymi w momencie ustalania warunkÛw
zabudowy i zagospodarowania terenu),
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ tereny:
ñ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ñ symbol
MN,
ñ komunikacji ñ ulica dojazdowa ñ symbol kD
ñ ciπg pieszy ñ symbol K
ß4
Obowiπzujπcymi ustalenia planu sπ nastÍpujπce oznaczenia na
rysunku planu:
1) symbole literowe oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
2) granica opracowania,
3) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych sposobach zagospodarowania,
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4) obowiπzujπce linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
ß5
Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN, na ktÛrych
ustala siÍ lokalizacjÍ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojπcej wraz z towarzyszπcπ nieuciπøliwπ funkcjπ us≥ugowπ,
oraz obiektÛw garaøowo-gospodarczych, sieci uzbrojenia technicznego, zgodnie z nastÍpujπcymi warunkami:
a) obowiπzujπca powierzchnia dzia≥ki od 650 m2,
b) usytuowanie budynkÛw zgodnie zobowiπzujπcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
c) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia≥ki jednak
nie wiÍksza niø 300 m2,
d) powierzchnia zieleni musi stanowiÊ co najmniej 50% pow.
dzia≥ki,
e) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych ustala siÍ do 10 m,
f) towarzyszπca nieuciπøliwa funkcja us≥ugowa moøe byÊ zlokalizowana jedynie w obrÍbie budynku mieszkalnego i jej
powierzchnia nie moøe przekraczaÊ 1/3 powierzchni uøytkowej budynku,
g) wysokoúÊ budynkÛw garaøowo-gospodarczych ustala siÍ do
6 m.,
h) powierzchnia budynkÛw garaøowo-gospodarczych nie moøe
przekraczaÊ 60 m2,
i) bry≥a budynkÛw:
ñ tradycyjna forma i materia≥y wykoÒczeniowe,
ñ dachy strome dwuspadowe o po≥aciach dachowych
symetrycznych i kπcie nachylenia dla budynku jednokondygnacyjnego od 18 do 45 stopni, dla budynku dwukondygnacyjnego od 30 do 45 stopni,
ñ dopuszcza siÍ zastosowanie takich elementÛw jak werandy,
balkony i wystawki w dachach,
j) ustala siÍ dla terenu 1MN dostÍp komunikacyjny wy≥πcznie
z istniejπcej drogi gminnej i nowoprojektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem kD,
k) ustala siÍ dla terenu 2 MN dostÍp komunikacyjny wy≥πcznie
z nowoprojektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem kD,
l) miejsca parkingowe naleøy zapewniÊ na terenie dzia≥ki.
ß6
Wyznacza siÍ tereny komunikacji:
ñ nowoprojektowanej ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem kD,
ñ ciπgÛw komunikacji pieszej oznaczonych symbolami 1k i 2K,
na ktÛrych ustala siÍ realizacjÍ nawierzchni oraz moøliwoúÊ
realizacji wszystkich sieci i urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ:
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a) Ustalenia w zakresie sieci wod.-kan.
ñ Zaopatrzenie w wodÍ budynkÛw i urzπdzeÒ na terenie
planu z istniejπcego wodociπgu biegnπcego wzd≥uø ulicy
1 Maja we wsi RosnÛwko oraz z projektowane wodociπgu
w nowoprojektowanej ulicy kD.
ñ Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej naleøy odprowadziÊ do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
Ustala siÍ obowiπzek pod≥πczenia budynkÛw do kanalizacji sanitarnej w momencie jej zrealizowania. Wyklucza
siÍ lokalizacjÍ przydomowych oczyszczalni úciekÛw.
ñ åcieki deszczowe naleøy zagospodarowaÊ na obszarze
dzia≥ki.
b) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ:
ñ Budynki na terenie bÍdπ zaopatrywane w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej linii energetycznej biegnπcej wzd≥uø
ulicy 1 Maja we wsi RosnÛwko oraz z projektowanej linii
kablowej w nowoprojektowanej ulicy kD.
c) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz.
ñ Budynki bÍdπ zaopatrywane w gaz z istniejπcego gazociπgu biegnπcego wzd≥uø ulicy Polnej we wsi RosnÛwko
oraz z projektowanego gazociπgu nowoprojektowanej
ulicy kD.
d) Ustalenia w zakresie ogrzewania.
ñ Ogrzewanie indywidualne (preferowane gazowe, olejowe,
elektryczne).
ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 139, zmiana Dz.U.
Nr 41, poz. 421 z 1999 r.) ustala siÍ stawkÍ procentowπ od
wzrostu wartoúci nieruchomoúci, s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty na
rzecz Gminy Komorniki, w wysokoúci 20%.
ß9
Traci moc uchwa≥a Nr IV/35/94 Rady Gminy Komorniki z dnia
15.11.1994 r. (Dz.Urz. Woj. PoznaÒskiego Nr 21 z 1994 r.) w
sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego RosnÛwo-ChomÍcice ñ rejon jezior, gmina Komorniki w czÍúci dotyczπcej obszaru objÍtego
niniejszym planem.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Komorniki.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Kazimierz Sowa
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1422
UCHWA£A Nr XL/268/02 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po≥oøonego we wsi Komorniki przy
ul. Zak≥adowej, obejmujπcego dzia≥ki nr 648/28, 648/37, 648/33 oraz czÍúÊ dzia≥ek nr 648/30, 648/18
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 ze zmianami) Rada
Gminy Komorniki uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu po≥oøonego we wsi Komorniki przy ul. Zak≥adowej, obejmujπcego dzia≥ki nr 648/28, 648/37, 648/33
oraz czÍúÊ dzia≥ek nr 648/30, 648/18.
ß1
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice okreúla rysunek planu, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po≥oøonego we wsi Komorniki
przy ul. Zak≥adowej, obejmujπcego dzia≥ki nr 648/28, 648/37,
648/33 oraz czÍúÊ dzia≥ek nr 648/30, 648/18î, opracowany
w skali 1:1000, stanowiπcy jej integralnπ czÍúÊ zwany dalej
rysunkiem.
ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) wysokoúci budynkÛw ñ naleøy przez to rozumieÊ wysokoúÊ
obiektu mierzonπ od poziomu terenu do kalenicy,
2) powierzchni zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony
teren o nawierzchni gruntowej ñ biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia roúlinami okrywowymi i trawami oraz
nasadzeniami w formie drzew i krzewÛw,
3) powierzchni zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ sumÍ
powierzchni rzutÛw wszystkich budynkÛw na okreúlonym
terenie w zewnÍtrznym obrysie ich murÛw.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ tereny:
ñ aktywizacji gospodarczej ñ symbol AG,
ñ komunikacji ñ ulica zbiorcza ñ symbol kZ
ß4
Obowiπzujπcymi ustaleniami planu sπ nastÍpujπce oznaczenia
na rysunku planu:
1) symbole literowe oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
2) granice opracowania,
3) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych
sposobach zagospodarowania,
4) istniejπce zadrzewienia,
5) pas zieleni izolacyjnej.
ß5
1. Wyznacza siÍ teren aktywizacji gospodarczej, oznaczony na
rysunku planu symbolem 1AG, na ktÛrym ustala siÍ moøli-

woúÊ lokalizacji budynkÛw i budowli przeznaczonych na ale
magazynowane, biurowe i us≥ugowe wraz z parkingami,
sieciami uzbrojenia technicznego, zgodnie z nastÍpujπcymi
warunkami:
a) powierzchnia zabudowy nie wiÍksza niø 30% pow. dzia≥ki,
b) powierzchnia zieleni musi stanowiÊ nie mniej niø 30%
pow. dzia≥ki,
c) ustala siÍ wprowadzenie, zgodnie z rysunkiem pasa
zieleni izolacyjnej wielopiÍtrowej szerokoúci 6 m,
d) wysokoúÊ budynkÛw ustala siÍ do 11 m,
e) ustala siÍ dostÍp komunikacyjny z istniejπcej ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem kZ,
f) miejsca parkingowe naleøy zapewniÊ na terenie dzia≥ki
inwestora,
g) uciπøliwoúÊ prowadzonej dzia≥alnoúci.
2. Wyznacza siÍ teren aktywizacji gospodarczej, oznaczony na
rysunku planu symbolem 1AG, na ktÛrym ustala siÍ moøliwoúÊ lokalizacji budynkÛw i budowli przeznaczonych na cele
produkcyjne, magazynowe, biurowe i us≥ugowe wraz z parkingami, sieciami uzbrojenia technicznego, zgodnie z nastÍpujπcymi warunkami:
a) powierzchnia zabudowy nie wiÍksza niø 45% pow. dzia≥ki,
b) powierzchnia zieleni musi stanowiÊ nie mniej niø 25%
pow. dzia≥ki,
c) wysokoúÊ budynkÛw ustala siÍ do 11 m,
d) ustala siÍ dostÍp komunikacyjny z istniejπcej ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem kZ,
e) miejsca parkingowe naleøy zapewniÊ na terenie dzia≥ki
inwestora,
f) uciπøliwoúÊ prowadzonej dzia≥alnoúci nie moøe wykraczaÊ poza linie rozgraniczajπce terenu,
ß6
Wyznacza siÍ teren komunikacyjny ñ ulicy zbiorczej, oznaczony
na rysunku planu symbolem kZ, na ktÛrym ustala siÍ moøliwoúÊ
realizacji wszystkich obiektÛw i urzπdzeÒ s≥uøπcych potrzebom
komunikacji oraz sieci i urzπdzeÒ infrastruktury technicznej. Na
terenie kZ ustala siÍ obowiπzek zachowania istniejπcej zieleni
wysokiej.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ:
a) Ustalenia w zakresie sieci wod.-kan.
ñ Zaopatrzenia w wodÍ budynkÛw i urzπdzeÒ na terenie
planu z istniejπcego wodociπgu biegnπcego w ulicy
zbiorczej kZ.
ñ Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej úcieki naleøy odprowadziÊ do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywo-
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wych. Ustala siÍ obowiπzek pod≥πczenia budynkÛw do
kanalizacji sanitarnej w momencie jej zrealizowania.
ñ Do czasu realizacji kana≥u deszczowego w ulicy zbiorczej
kZ úcieki deszczowe naleøy zagospodarowaÊ na obszarze
dzia≥ki inwestora.
b) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ.
ñ Budynki na terenie planu bÍdπ zaopatrywane w energiÍ
elektryczna z istniejπcej linii energetycznej biegnπcej w
ulicy zbiorczej kZ
c) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz.
ñ Budynki bÍdπ zaopatrywane w gaz z istniejπcego gazociπgu biegnπcego wzd≥uø w ulicy zbiorczej kZ.
d) Ustalenia w zakresie ogrzewania.
ñ Ogrzewanie indywidualne (preferowane gazowe, olejowe,
elektryczne).
ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 139, zmiana Dz.U.
Nr 41, poz. 412 z 1999 r.) ustala siÍ stawkÍ procentowπ od
wzrostu wartoúci nieruchomoúciami, s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty
na rzecz Gminy Komorniki, w wysokoúci 30%.
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ß9
Traci moc uchwala Nr XXII/1334/96 Rady Gminy Komorniki z
dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia≥alnoúci terenu dzia≥alnoúci gospodarczej przy ul. Zak≥adowej (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 20 z 1996 r., poz. 229) oaz
uchwala Rady Gminy Komorniki Nr V/43/94 z dnia 8 grudnia
1994 r. (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 23*
z 1994 r., poz. 261) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego ìCentrumî
wsi Komorniki ñ w czÍúci dotyczπcej obszaru niniejszym planem
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Komorniki.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Kazimierz Sowa
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UCHWALA Nr XXXIII/219/2002 RADY MIASTA I GMINY W DOLSKU
z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dolsk w czÍúci dotyczπcej dz. nr ewid.: 288,
289, czÍúci dzia≥ek nr: 1054, 1055, 1056, dzia≥ek nr: 1214, 1216, 1218, czÍúci dzia≥ki nr 1219, dzia≥ek nr 1392, 1394
Na podstawie art. 26 i 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z pÛüniejszymi zmianami) ñ Rada
Miasta i Gminy w Dolsku, uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dolsk, zatwierdzony uchwa≥π
nr 92/XXI/1992, Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 15 paüdziernika 1992 r. (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 14, poz. 107) ñ w czÍúci dotyczπcej dzia≥ek nr ewid.:
288, 289, czÍúci dz. nr 1054, 1055, 1056, dz. nr 1214,
1216, 1218, cz. dz. nr 1219, dz. nr 1392, 1394 ñ po≥oøonych
w mieúcie Dolsk ñ zwanπ dalej planem.
2. Plan obejmuje dzia≥ki wymienione w ust. 1, o powierzchni:
1) dz. nr 288 ñ kl. IV o powierzchni 0,172 ha,
2) dz. nr 289 ñ kl. IV o powierzchni 0,378 ha,
3) czÍúci dz. nr 1054, 1055, 1056 ñ kl III, IV, V o powierzchni
1,00 ha,

4) dz. nr 1214, 1216, 1218 i cz. dz. 1289 ñ kl. IV, V, VI o
powierzchni 2,00 ha,
5) dz. nr 1392 ñ kl. III, IV o powierzchni 2,32 ha,
6) dz. nr 1394 ñ kl. III o powierzchni 0,354 ha.
3. Integralnπ czÍúÊ planu stanowiπ rysunki planu:
1) w skali 1:5000 (skala mpzp miasta Dolska), stanowiπce
za≥πcznik nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 do niniejszej uchwa≥y,
2) w skali 1:500, stanowiπce za≥πczniki nr 2, 4, 6 do niniejszej uchwa≥y,
3) w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πczniki nr 8, 10, 12.
4. Niniejsza uchwa≥a zawiera ustalenia planu zwane dalej przepisami.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
1. Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia dzia≥ek po≥oøonych na terenie miasta Dolska wymienionych w ß1 ust. 1
i 2 z:
1) terenÛw zabudowy mieszkaniowej (symbol MN w obow.
planie) na cele budownictwa mieszkaniowego jednoro-
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dzinnego z us≥ugami rzemieúlniczymi nieuciπøliwymi ñ
symbol M/UR ñ w zakresie dzia≥ek nr ewid.: 288 i 289,
2) terenÛw zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (symbol
11MN/MR na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ñ symbol M ñ w zakresie czÍúci dzia≥ek ewid.:
1054, 1055 i 1056,
3) terenÛw rolniczych na cele budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego ñ symbol M w zakresie dzia≥ek nr ewid.:
1214, 1216 1218 i czÍúci dz. nr 1219,
4) terenÛw rolniczych na cele budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego ñ symbol M ñ w zakresie dzia≥ki nr ewid.:
1392,
5) terenÛw rolniczych na cele budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego ñ symbol M ñ w zakresie dz. nr ewid.:
1394,
ZgodÍ na zmianÍ przeznaczenia gruntÛw rolnych KL. III o
powierzchni 1,3640 ha na cele nierolnicze wyda≥ Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak GZ.tr.051/602-545/
/01 z dnia 12 grudnia 2001 r. w zakresie dz. nr ewid.: 1392,
1394.
ZgodÍ na zmianÍ przeznaczenia gruntÛw rolnych kl. IV o powierzchni 1,1020 ha wyda≥ Wojewoda Wielkopolski pismem
znak GN.I.-771110/åm/4/2001 z dnia 13 listopada 2001 r.
w zakresie dz. nr ewid.: 1214, 1216, 1218 i cz. dz. 1219
oraz zgodÍ na zmianÍ przeznaczenia gruntÛw rolnych kl. IV
o powierzchni 1,3100 ha pismem znak GN.I-77110/åm/4/
/2001 z dnia 4 stycznia 2002 r. w zakresie dz. nr ewid. 1392.
Dla gruntÛw rolnych pozosta≥ych klas, zgodnie z ustawπ z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych
(Dz.U. Nr 16, poz. 78 art. 7 ust. 1 i 2) nie jest wymagana
stosowna zgoda. Zmiana przeznaczenia tych gruntÛw odby≥a
siÍ w trybie niniejszego planu.
Grunty rolne kl. III o powierzchni poniøej 0,50, ha oraz grunty
rolne kl. IV o powierzchni poniøej 1,00 ha po≥oøone w
zwartym obszarze nie wymagajπ uzyskania stosownej zgody,
ich zmiana przeznaczenia odby≥a siÍ w trybie procedury
niniejszego planu.

ß3
1. Celem regulacji zawartej w ustaleniach planu jest umoøliwienie inwestycyjnej dzia≥alnoúci rÛønorodnym podmiotom, przy
jednoczesnej minimalizacji konfliktÛw i optymalizacji korzyúci wynikajπcych ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπdowych i mieszkaÒcÛw a w szczegÛlnoúci w≥aúcicieli gruntÛw
objÍtych niniejszym planem.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest rÛwnieø
okreúlenie zasad zagospodarowania przestrzennego terenÛw
objÍtych planem, zgodnie z wymogami kszta≥towania ≥adu
przestrzennego oraz ochrona interesÛw publicznych lokalnych i ponadlokalnych w zakresie ekologii.
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ sπ zasady zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zabudowy jednorodzinnej z us≥ugami rzemios≥a ñ jako przeznaczenia podstawowego oraz zainteresowania towarzyszπcego (uk≥ad komunikacyjny drogowy, uk≥ad komunikacyjny
wewnÍtrznej, pasy zieleni izolacyjnej), jako przeznaczenia
towarzyszπcego.
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2. Przedmiotem ustaleÒ planu jest postulowane wyposaøenie
obszarÛw planu w projektowane media wed≥ug zasad okreúlonych w ìPrzepisach szczegÛ≥owychî.
3. Przedmiotem ustaleÒ planu jest rÛwnieø okreúlenie zasad
ochrony úrodowiska przyrodniczego (w tym: wynikajπcych z
ìPrognozy skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na úrodowisko przyrodniczeî).
4. Ustala siÍ, øe jakiekolwiek emisje uciπøliwoúci z terenÛw
okreúlonych w ß2 ust. 1 muszπ siÍ zmieúciÊ w granicach
dzia≥ki i nie mogπ przekroczyÊ norm dopuszczalnych.
ß5
1. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunkach planu sπ
obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) granice zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania ñ obowiπzujπce,
3) linie zabudowy obowiπzujπce,
4) strefy zabudowy mieszkaniowej ñ obowiπzujπce,
5) strefy zabudowy ñ nieprzekraczalne,
6) pasy techniczne,
7) pasy poszerzenia drÛg,
8) strefy uciπøliwoúci linii elektroenergetycznych (wolne od
zabudowy),
9) projektowane strefy zieleni izolacyjnej,
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w
decyzjach administracyjnych naleøy okreúlaÊ wed≥ug ustaleÒ
dla obszarÛw wyznaczonych liniami rozgraniczajπcymi.
ß6
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury maja charakter postulatywny zarÛwno w treúci uchwa≥y jak i w rysunkach planu.
Powyøsze s≥uøy przedstawieniu zasad kszta≥towania sieci
mediÛw w sposÛb profesjonalny, opracowany przez specjalistÛw branøowych, dostosowanych do potrzeb realizacji, ale
nie stanowiπcych barier w przepisach, w przypadkach innej
formu≥y, czy innego sposobu realizacji.
2. Ze wzglÍdu na koniecznoúÊ ochrony úrodowiska przyrodniczego ustala siÍ obowiπzek wyposaøenia obiektÛw mieszkalnych oraz rzemieúlniczych we wszystkie dostÍpne media
gwarantujπce spe≥nienie tego warunku.
3. Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia podziemnego, obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych,
nasadzeÒ do czasu likwidacji kolizji, niezaleønie od tego czy
obszary te zosta≥y zaznaczone na rysunku planu.
ß7
1. IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ plan ktÛrym mowa w
ß1 ust. 1,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í
Rady Miasta i Gminy w Dolsku, o ile z przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegÛ≥owych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104
Kodeksu PostÍpowania Administracyjnego),
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4) rysunek planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunki planu
ñ za≥πczniki nr 1 ñ 12, przy czym rysunki w skali 1:5000,
stanowiπ zmianÍ planu (dla odpowiedniego terenu) w
skali miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dolsk ñ natomiast w skali 1:500 i 1:1000,
stanowiπ rysunki podstawowe zmiany wyøej wymienionego planu pozwalajπce na przedstawienie zasad zagospodarowania przestrzennego poszczegÛlnych terenÛw,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie terenu, ktÛre powinno przewaøaÊ na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) przeznaczeniu towarzyszπcym lub dopuszczalnym ñ naleøy prze to rozumieÊ rodzaje przeznaczenia terenu, ktÛre
uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe.
2. Ustala siÍ, øe wtÛrny podzia≥ dzia≥ek wymienionych w ß1
ust. 1, ktÛry nastπpi w trakcie realizacji ustaleÒ niniejszej
uchwa≥y (w tym zmiana numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek),
podlega ustaleniom niniejszego planu w zakresie przestrzennym okreúlonym granicami zatwierdzenia planu i innymi
obowiπzujπcymi granicami wewnÍtrznego podzia≥u funkcjonalnego terenÛw objÍtych granicami planu.
3. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ ≥πczenia dzia≥ek budowlanych w
celu zlokalizowania jednego budynku jednorodzinnego na
dzia≥ce wiÍkszej.
4. W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
us≥ugami rzemieúlniczymi obowiπzuje rozdzielenie przestrzenne tych funkcji i lokalizowanie budynkÛw w wyznaczonych
na rysunku stosownych strefach danej dzia≥ki.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Ustala siÍ nastÍpujπce tereny opracowania i zatwierdzenia
planu z lokalizacjπ przedstawionπ na rysunkach w skali
1:5000 (skala mpzp miasta Dolsk) oraz uszczegÛ≥owieniem
na rysunkach planu w skali 1:500 i 1:1000, mianowicie:
1) M. Dolsk ñ dz. nr ewid. 288 ñ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami rzemieúlniczymi ñ symbol M/UR
a) rysunki: za≥. nr 1 (skala 1:5000)
za≥. nr 2 (skala 1:500),
b) zasady zagospodarowania przestrzennego ñ zgodnie
z rysunkiem planu za≥. nr 2,
2) M. Dolsk ñ dz. nr ewid. 289 ñ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami rzemieúlniczymi ñ symbol M/UR,
a) rysunki: za≥. nr 3 (skala 1:5000)
za≥. nr 4 (skala 1:500),
b) zasady zagospodarowania przestrzennego ñ zgodnie
z rysunkiem planu za≥. nr 4,
3) M. Dolsk ñ dz. nr ewid. (czÍúci): 1054, 1055, 1056 ñ
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ symbol M
a) rysunki: za≥. nr 5 (skala 1:5000),
za≥. nr 6 (skala 1:500)
b) zasady zagospodarowania przestrzennego ñ zgodnie
z rysunkiem planu za≥. nr 6,

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
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4) M. Dolsk ñ dz. nr ewid.: 1214, 1216, 1218 i czÍúÊ dz.
nr 1219 ñ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ symbol M,
a) rysunki: za≥. nr 7 (skala 1:5000)
za≥. nr 8 (skala 1:1000),
b) zasady zagospodarowania przestrzennego ñ zgodnie
z rysunkiem planu za≥. nr 8,
5) M. Dolsk ñ dz. nr ewid.: 1392 ñ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ symbol M
a) rysunki: za≥. nr 9 (skala 1:5000),
za≥. nr 10 (skala 1:1000),
b) zasady zagospodarowania przestrzennego ñ zgodnie
z rysunkiem planu za≥. nr 10.
6) M. Dolsk ñ dz. nr ewid. 1394 ñ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ symbol M,
a) rysunki za≥. nr 11 (skala 1:5000)
za≥. nr 12 (skala 1:1000)
b) Zasady zagospodarowania przestrzennego ñ zgodnie
z rysunkiem planu ñ za≥. nr 12.
Ustala siÍ obowiπzek úwiadczenia gruntu na rzecz poszerzenia drÛg (ulic) ñ zgodnie ze stosownym rysunkiem planu.
Ustala siÍ, øe badanie warunkÛw gruntowo-wodnych przed
podjÍciem budowy budynkÛw mieszkalnych i rzemieúlniczych nastπpi w zaleønoúci od potrzeb ñ zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Ustala siÍ 2 rodzaje zabudowy w granicach zatwierdzenia
planu ñ zgodnie ze stosownym rysunkiem planu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ñ symbol M jako
zabudowa wolnostojπca z jednym budynkiem mieszkalnym
na jednej dzia≥ce z dopuszczeniem okreúlonym w ß7 ust. 3
ñ usytuowana zgodnie ze stosownym rysunkiem planu,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us≥ugami rzemieúlniczymi ñ symbol M/UR.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us≥ugami rzemieúlniczymi symbol M/UR wystÍpujπca w planie na dzia≥kach nr 288 i 289 jest rozdzielona w stosownych strefach:
zabudowy mieszkaniowej i zabudowy rzemieúlniczej, ktÛre
sπ obowiπzujπce.
Obiektom us≥ugowo-rzemieúlniczym naleøy zapewniÊ pas
zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu.
Ustala siÍ zakaz zabudowy pod liniami energetycznymi SN
to jest w strefie uciπøliwoúci elektromagnetycznej.
Na dzia≥kach oznaczonych symbolem M/UR ustala siÍ zakaz
lokalizowania przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.

ß9
1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojπcej
ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonalne i architektoniczne:
1) Podstawowym przeznaczeniem jest funkcja mieszkaniowa.
2) Dopuszcza siÍ wprowadzenie w parterach budynkÛw
garaøy dla samochodÛw osobowych.
3) Budynki naleøy realizowaÊ jako jednokondygnacyjne z poddaszem uøytkowym.
4) Realizacja podpiwniczeÒ budynkÛw mieszkalnych powinna
spe≥niaÊ warunki badaÒ gruntowo-wodnych o czym mowa
w ß8 ust. 3, przy czym posadzka parteru wyniesiona moøe
byÊ maksymalnie 1,0 m ponad rzeczywisty poziom terenu.
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5) Dachy budynkÛw mieszkalnych naleøy projektowaÊ jako
wielospadowe (postulowane dwuspadowe) z nachyleniem po≥aci dachowych 30-40∞, przy czym wysokoúÊ
budynkÛw mieszkalnych w kalenicy nie powinna przekroczyÊ 11,0 m ponad poziom terenu. Zaleca siÍ jednolity
kszta≥t dachu dla obszarÛw zabudowy o liczbie wiÍkszej
niø jeden budynek. O kszta≥cie dachu decyduje pierwszy
budynek mieszkalny w granicach zabudowy (powyøsze
powinno byÊ zapisane w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu).
6) Dachy naleøy kryÊ wy≥πcznie dachÛwkπ lub imitacjπ
dachÛwki, papπ dachÛwko-podobnπ, nie dopuszcza siÍ
krycia blachπ falistπ, eternitem, papπ czarnπ g≥adkπ.
7) Ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy dla dzia≥ki
budowlanej jednorodzinnej do 25% powierzchni dzia≥ki.
8) Ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ terenÛw utwardzony
poza zabudowπ do 20% powierzchni dzia≥ki.
9) Pozosta≥a czÍúÊ dzia≥ki powinna byÊ wykorzystywana na
zieleÒ dzia≥kowπ o charakterze ogrodniczym, krajobrazowo-dekoracyjnym lub mieszanym z obu funkcji.
10)Zaleca siÍ wykorzystanie frontowej czÍúci dzia≥ki pod
zieleÒ dekoracyjnπ.
11)Ogrodzenie dzia≥ki o wysokoúci maksymalnej 1,5 m naleøy realizowaÊ na podmurÛwce, jako aøurowe co najmniej w 70% powierzchni. Od frontu nie zaleca siÍ ogrodzenia z siatki, a ogrodzenia z prefabrykatÛw betonowych
typu przemys≥owego sπ niedopuszczalne.
12)Zaleca siÍ aby projektowane domy mia≥y starannπ architekturÍ, nawiπzujπca do otoczenia krajobrazowego i kulturowego.
13)Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowo-gospodarczego wolnostojπcego (garaøowanie samoch. osob.),
po≥oøonego w tylnej czÍúci dzia≥ki z zachowaniem przepisÛw prawa budowlanego oraz z przyjÍciem jednolitej
linii zabudowy w sali danego obszaru zabudowy.
2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami rzemieúlniczymi ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonalne i
architektoniczne:
1) W zakresie budynkÛw mieszkalnych ñ ustalenia jak dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zawarte ust. 1.
2) W zakresie us≥ug rzemios≥a ustala siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w stosownej strefie zabudowy rzemieúlniczej zgodnie z rysunkiem planu.
3) Ustala siÍ wskaünik zabudowy dla dzia≥ek o funkcji M/
/UR na 35% powierzchni dzia≥ki i 30% powierzchni
przeznaczonej pod powierzchnie utwardzone. Pozosta≥e
35% powierzchni dzia≥ki przeznacza siÍ pod zieleÒ dzia≥kowπ w tym pod pasy zieleni izolacyjnej.
4) Architektura obiektÛw rzemieúlnicza powinna spe≥niÊ
stosowne wymogi wynikajπce z technologii danego rzemios≥a, przy czym zaleca siÍ w miarÍ moøliwoúci do
zharmonizowania jej z architekturπ budynku mieszkalnego.
5) Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ usytuowania garaøu dla samochodu osobowego lub ma≥ego samochodu dostawczego
w obiekcie rzemieúlniczym.
6) Przed obiektem us≥ugowo-rzemieúlniczym naleøy zlokalizowaÊ miejsca postojowe dla pojazdÛw mechanicznych
klientÛw.
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7) Ogrodzenie frontowe na dzia≥kach mieszkaniowo-rzemieúlniczych jest zalecane w podwyøszonym standardzie, naleøy rÛwnieø urzπdziÊ zieleÒ dekoracyjnπ i elementy
ma≥ej architektury.
3. Ustalenia w zakresie infrastruktury
1) Ustalenia w zakresie komunikacji
a) Dzia≥ki nr 288 i 289 ñ wewnÍtrzny uk≥ad komunikacyjny s≥uøπcy obs≥udze rzemios≥a i dostÍpnoúci do
zabudowy mieszkaniowej wed≥ug projektu technicznego zabudowy us≥ugowej rzemieúlniczej z uwzglÍdnieniem uwarunkowaÒ, zgodnie z rysunkami planu.
Naleøy zachowaÊ rezerwÍ terenowπ na poszerzenie
drogi powiatowej KDP 511-G1/2, zgodnie z rysunkami
planu.
b) Dzia≥ki (czÍúci) nr 1054, 1055 i 1056 ñ wewnÍtrzny
uk≥ad komunikacyjny zgodnie z rysunkami planu
c) Dzia≥ki nr1214, 1216, 1218 i cz. dz. 1219 ñ uk≥ad
komunikacyjny zgodnie z rysunkiem planu, wjazdy
bezpoúrednio z drogi powiatowej KDP 511. Naleøy
zachowaÊ rezerwÍ terenu na poszerzenie drogi KDP
511-G1/2.
d) Dzia≥ka nr 1392 ñ wjazd bezpoúredni z drogi KDG,
uk≥ad drÛg pieszojezdnych wewnÍtrznych KDw, zgodnie z rysunkiem planu
e) Dzia≥ka nr 1394 ñ zgodnie z rysunkiem planu.
2) Ustalenia w zakresie sieci gazowe (wszystkie dzia≥ki)
Tereny miasta i gminy Dolsk nie sπ zgazyfikowane sieciπ
rozdzielczπ. Doprowadzenie gazu zaleøne jest od podjÍcia
inwestycji w tym zakresie.
3) Ustalenia w zakresie elektroenergetyki (wszystkie dzia≥ki)
SieÊ elektroenergetyczna na terenach objÍtych przedmiotom planem jest dostÍpna. W etapie realizacji inwestycji
naleøy zwrÛciÊ do Energetyki PoznaÒskiej S.A Zak≥ad
Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Wrzeúnia ul. Witkowska 5, 62-300 Wrzeúnia o podanie warunkÛw przy≥πczenia do sieci.
4) Ustalenia w zakresie urzπdzeÒ wodociπgowo-kanalizacyjnych.
a) Dzia≥ki nr ewid.: 288 i 289
ñ Zaopatrzenie w wodÍ
W mieúcie Dolsk istnieje wodociπg miejski dzia≥ajπcy w oparciu o stacjÍ wodociπgowπ oraz miejskie ujÍcia wody. zatwierdzone zasoby dla w/w
ujÍcia wynoszπ Qe = 105,00 m3/h. W ulicy do
ktÛrej przylega teren objÍty miejscowy planem
szczegÛ≥owym jest u≥oøony wodociπg o úrednicy
ÿ 200. Projektowane obiekty na w/w terenie
bÍdπ zaopatrywane w wodÍ pitnπ z istniejπcego
wodociπgu ÿ 200
ñ Odprowadzanie úciekÛw sanitarnych
Na terenie miasta Dolska istnieje oczyszczalnia
úciekÛw o przepustowoúci Q ñ 250 m3/d. Miasto
zasadniczo nie posiada kanalizacji sanitarnej. åcieki
sπ gromadzone w zbiornikach i dowoøone do
oczyszczalni úciekÛw. Na terenie objÍtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
w pierwszym etapie jego zabudowy przewiduje
siÍ úcieki sanitarne gromadziÊ w szczelnych zbior-
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nikach bezodp≥ywowych zlokalizowanych na dzia≥kach skπd bÍdπ wywoøone na oczyszczalniÍ úciekÛw. Docelowo projektuje siÍ budowÍ miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej, ktÛra poprzez przepompowanie doprowadzi úcieki z w/w obszaru do
oczyszczalni.
ñ Odprowadzenie úciekÛw deszczowych
Na terenie miasta istnieje nieczynna sieÊ kanalizacji deszczowej, wymagajπca przebudowy. Wody
opadowe z dachÛw budynkÛw oraz powierzchni
umocnionych winny byÊ odprowadzone do przebudowanego kana≥u w ul. Widokowej.
b) Dzia≥ki nr 1054, 1055 i 1056
ñ Zaopatrzenie w wodÍ
W mieúcie Dolsk istnieje wodociπg miejski dzia≥ajπcy w oparciu o stacjÍ wodociπgowπ oraz miejskie ujÍcie wody. Zatwierdzone zasoby wody dla
w/w ujÍcia wynoszπ Qe = 105,00 m3/h. W ulicy
Polnej u≥oøony jest wodociπg o úrednicy ÿ 150,
a w drodze ziemnej wodociπg o úrednicy ÿ 100.
Dla zaopatrzenia w wodÍ pitnπ czÍúci dzia≥ek na
projektowanym terenie M1 i M2 naleøy doprowadziÊ przewÛd wodociπgowy o úrednicy ÿ 100
pod≥πczony do sieci w ulicy Polnej.
Przewidywane zapotrzebowanie wody wyniesie:
årednie dobowe Qdúr = 8,0 m3/d
Sekundowe Qs = 0,27 l/s
ñ Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych
Na terenie miasta Dolska istnieje oczyszczalnia
úciekÛw o przepustowoúci Q = 250 m3/d. Miasto
zasadniczo nie posiada sieci kanalizacyjnej sanitarnej. åcieki sπ gromadzone w zbiornikach i dowoøone do oczyszczalni úciekÛw. Na terenie objÍtym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w pierwszym etapie jego zabudowy przewiduje siÍ úcieki sanitarne gromadziÊ w
szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych zlokalizowanych na poszczegÛlnych dzia≥kach skπd bÍdπ
wywoøone na oczyszczalnie úciekÛw. Docelowo
projektuje siÍ budowÍ miejskiej sieci kanalizacji,
ktÛra poprzez projektowanπ przepompowniÍ doprowadzi úcieki z w/w obszaru do oczyszczalni.
ñ Odprowadzenie úciekÛw deszczowych
Na terenie miasta istnieje nieczynna sieÊ kanalizacji deszczowej, wymaga ona przebudowy. Wody
opadowe z dachÛw budynkÛw oraz powierzchni
umocnionych winny poprzez kana≥y deszczowe
byÊ odprowadzone do przebudowanej kanalizacji
w ul. Polnej.
c) Dzia≥ki o nr 1214, 1216, 1218, czÍúÊ 1219
ñ Zaopatrzenie w wodÍ
W mieúcie Dolsk istnieje wodociπg miejski dzia≥ajπcy w oparciu o stacjÍ wodociπgowπ oraz miejskie ujÍcie wody. Zatwierdzone zasoby wody dla
w/w ujÍcia wynoszπ Qe = 105,00 m3/h. W ulicy
do ktÛrej przylega teren objÍty miejscowym planem szczegÛ≥owym u≥oøony jest wodociπg o úrednicy ÿ 200.
Przewidywane zapotrzebowanie wody wyniesie:
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årednie dobowe Qdúr = 2,24 m3/d
Sekundowe Qs = 0,07 l/s
ñ Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych
Na terenie miasta Dolska istnieje oczyszczalnia
úciekÛw o przepustowoúci Q = 250 m3/d. Miasto
zasadniczo nie posiada sieci kanalizacyjnej sanitarnej. åcieki sπ gromadzone w zbiornikach i dowoøone do oczyszczalni úciekÛw. Na terenie objÍtym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w pierwszym etapie jego zabudowy przewiduje siÍ úcieki sanitarne gromadziÊ w
szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych zlokalizowanych na poszczegÛlnych dzia≥kach skπd bÍdπ
wywoøone na oczyszczalnie úciekÛw. Docelowo
projektuje siÍ budowÍ miejskiej sieci kanalizacji,
ktÛra poprzez projektowanπ przepompowniÍ doprowadzi úcieki z w/w obszaru do oczyszczalni.
ñ Odprowadzenie úciekÛw deszczowych
Na terenie miasta istnieje nieczynna sieÊ kanalizacji
deszczowej, ktÛra wymaga przebudowy. Dla odprowadzenia wÛd opadowych z dachÛw budynkÛw
oraz nawierzchni umocnionych, proponuje siÍ budowÍ kana≥Ûw deszczowych pod≥πczonych do kana≥u w ulicy Widokowej ñ po jego uprzedniej przebudowie.
d) Dzia≥ka nr 1392
ñ W mieúcie Dolsk istnieje wodociπg miejski dzia≥ajπcy w oparciu o stacjÍ wodociπgowπ oraz miejskie ujÍcie wody. Zatwierdzone zasoby wody dla
w/w ujÍcia wynoszπ Qe = 105,00 m3/h. W ulicy
Polnej do ktÛrej przylega teren objÍty miejscowym planem szczegÛ≥owym u≥oøony jest wodociπg o úrednicy ÿ 100. Dla doprowadzenia wody
pitnej do projektowanych dzia≥ek budowlanych
przewiduje siÍ jego przed≥uøenie i wprowadzenie
do nowoprojektowanych uliczek.
Przewidywane zapotrzebowanie wody dla w/w terenu wyniesie:
årednie dobowe Qdúr = 9,60 m3/d
Sekundowe Qs = 0,33 l/s
ñ Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych
Na terenie miasta Dolska istnieje oczyszczalnia
úciekÛw o przepustowoúci Q = 250 m3/d. Miasto
zasadniczo nie posiada sieci kanalizacyjnej sanitarnej. åcieki sπ gromadzone w zbiornikach i
dowoøone do oczyszczalni úciekÛw. Na terenie
objÍtym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w pierwszym etapie jego zabudowy przewiduje siÍ úcieki sanitarne gromadziÊ w
szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych zlokalizowanych na poszczegÛlnych dzia≥kach skπd bÍdπ
wywoøone na oczyszczalniÍ úciekÛw. Docelowo
projektuje siÍ budowÍ miejskiej sieci kanalizacji,
ktÛra poprzez projektowanπ przepompowniÍ doprowadzi úcieki z w/w obszaru do oczyszczalni.
ñ Odprowadzenie úciekÛw deszczowych
Na terenie miasta istnieje nieczynna sieÊ kanalizacji deszczowej, ktÛra wymaga przebudowy. Wody
opadowe z dachÛw budynkÛw oraz powierzchni
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umocnionych, winny byÊ odprowadzone poprzez
projektowane kana≥y deszczowe, do przebudowanej kanalizacji w ul. Polnej.
e) Dzia≥ka nr 1394
ñ Zaopatrzenie w wodÍ
W mieúcie Dolsk istnieje wodociπg miejski dzia≥ajπcy w oparciu o stacjÍ wodociπgowπ oraz miejskie ujÍcie wody. Zatwierdzone zasoby wody dla
w/w ujÍcia wynoszπ Qe = 105,00 m3/h. W ulicy
Polnej do ktÛrej przylega teren objÍty miejscowym planem szczegÛ≥owym u≥oøony jest wodociπg o úrednicy ÿ 100. Projektowane obiekty na
w/w terenie bÍdπ zaopatrywane w wodÍ pitnπ z
istniejπcego wodociπgu ÿ 100.
ñ Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych
Na terenie miasta Dolska istnieje oczyszczalnia
úciekÛw o przepustowoúci Q = 250 m3/d. Miasto
zasadniczo nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej.
åcieki sπ gromadzone w zbiornikach i dowoøone
do oczyszczalni úciekÛw. Na terenie objÍtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w pierwszym etapie jego zabudowy przewiduje siÍ úcieki sanitarne gromadziÊ w szczelnym
zbiorniku bezodp≥ywowym zlokalizowanym na
poszczegÛlnej dzia≥ce skπd bÍdπ wywoøone na
oczyszczalniÍ úciekÛw. Docelowo projektuje siÍ
budowÍ miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, ktÛra
poprzez przepompowanie doprowadzi úcieki z w/w
obszarÛw do oczyszczalni.
ñ Odprowadzenie úciekÛw deszczowych
Na terenie miasta istnieje nieczynna sieÊ kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachÛw budynkÛw oraz powierzchni umocnionych winny byÊ
odprowadzone poprzez projektowane kana≥y deszczowe, do przebudowanej kanalizacji deszczowej
w ul. Polnej
5) Inne ustalenia
a) Po zrealizowaniu zainwestowania dzia≥ek naleøy je wyposaøyÊ w pojemniki na odpady, odpady naleøy wywoziÊ w ramach us≥ug komunalnych na sk≥adowisko
odpadÛw. Odpady naleøy uprzednio sortowaÊ
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b) W razie przypadkowego odkrycia archeologicznego,
naleøy ten fakt zg≥osiÊ Konserwatorowi ZabytkÛw
Archeologicznych ul. Wodna 27, 61-834 PoznaÒ.
c) W strefie uzbrojenia podziemnego naleøy uwzglÍdniÊ
potrzeby dla urzπdzeÒ telekomunikacyjnych.
d) Przy zmianie przeznaczenia terenu ñ naleøy dokonaÊ
w ksiÍgach wieczystych wpisu drogi koniecznej,
dotyczπcego istniejπcych urzπdzeÒ telekomunikacyjnych.
e) W przypadku kolizji z istniejπcymi urzπdzeniami telekomunikacyjnymi na przebudowÍ naleøy uzyskaÊ
warunki w TP S.A PoznaÒ Miasto, Dzia≥ Paszportyzacji
Dokumentacji ul. Bu≥garska 55.
f) ProblematykÍ úrodowiska przyrodniczego przedstawia prognoza skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ mpzp na
úrodowisko przyrodnicze. Prognoza stanowi czÍúÊ
sk≥adowπ elaboratu planu, zawiera ustalenia, ktÛre
obowiπzujπ gminÍ do ich przestrzegania.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß10
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 30%.
ß11
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Dolsk, wymieniony w ß1 ust. 1 ñ w czÍúci sprzecznej z
ustaleniami uchwa≥y.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Dolsk.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy w Dolsku
(ñ) Zbigniew Kiel
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UCHWA£A Nr XXXIX/259/2002 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywizacji gospodarczej w Sarbii gm.
Duszniki ñ dzia≥ki o nr ewid. 36. 37/1, 37/3, 37/4 ñ zmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
gm. Duszniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139) Rada
Gminy uchwala zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gm. Duszniki (zatwierdzonego uchwa≥π
nr VI-27/1990 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.11.1990 r.)
opublikowanπ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 14 z dnia 20.12.1990 r. poz. 335 ñ zwanπ dalej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenÛw
aktywizacji w Sarbii, dzia≥ki o nr ewid. 36, 37/1, 37/3, 37/4.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, opracowany w skali 1:5000 a zatytu≥owany Sarbia ñ gm. Duszniki
ñ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywizacji gospodarczej ñ zmiana miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gm. Duszniki ñ
skala 1:5000; dzia≥ki o nr ewid. 36, 37/1, 37/3, 37/4.
2. W/w plan miejscowy przedstawiono w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
2.1. ustaleÒ zawartych w ß5 niniejszej uchwa≥y,
2.2. rysunek planu miejscowego sporzπdzony w skali 1:1000
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y, a ktÛry
jest integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu o ktÛrym mowa w ß1 pkt 2.2.
2. Przedmiotem planu jest opracowanie zasad podzia≥u, zagospodarowania i zabudowy terenu.
ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) linie rozgraniczajπce ñ naleøy przez to rozumieÊ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) nieprzekraczalna linia zabudowa ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
pomiÍdzy tπ liniπ a liniπ rozgraniczajπcπ drogÍ wzg. tereny
o innym uøytkowaniu,
3) tereny aktywizacji gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ
obszar na ktÛrym po≥oøone grunty przeznacza siÍ na cele
lokalizacji sk≥adÛw i magazynÛw, zak≥adÛw produkcyjnych

4)

5)
6)

7)

zwiπzanych z prowadzeniem dzia≥alnoúci gospodarczej oznaczony symbolem G,
tereny komunikacji ñ sπ to tereny przeznaczone na cele
komunikacji publicznej okreúlone liniami regulacyjnymi a
oznaczone symbolem K,
tereny zalesione ñ sπ to obszary istniejπcych wzg. projektowanych lasÛw, oznaczone planie symbolem KL,
tereny zieleni krajobrazowo-≥Ígowej ñ sπ to obszary istniejπcych wzg. projektowanych terenÛw zieleni krajobrazowo≥Ígowej z oznaczone na planie symbolem ZP/Z£,
tereny wÛd otwartych ñ oznaczone na planie symbole W.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne dot. wszystkich
obszarÛw objÍtych planem
ß4
1. Linie rozgraniczajπce tereny okreúla rysunek planu.
2. Granice terenÛw objÍtych planem okreúla rysunek planu.
3. Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
3.1 lokalizacji inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska przyrodniczego,
3.2. ew. uciπøliwoúÊ inwestycji nie moøe przekroczyÊ granic
terenÛw przewidzianych pod ich lokalizacjÍ,
3.3 urzπdzenia wysypisk odpadÛw uciπøliwych, wylewisk i
wyrobisk,
3.4. sk≥adowania duøej iloúci odpadÛw technologicznych,
3.5 odprowadzanie úciekÛw do zbiornikÛw nie gwarantujπcych moøliwoúci sp≥ywu úciekÛw nie oczyszczonych do
gruntu wzg. ciekÛw wodnych,
3.6. zasilania obiektÛw z istniejπcych sieci napowietrznych
i podziemnych w sposÛb nie uzgodniony z ich dysponentem,
3.7. sytuowanie obiektÛw bez zachowania bezpiecznej odleg≥oúci od linii napowietrznych i ew. sieci podziemnych,
3.8. tworzenia nowych zjazdÛw z drogi publicznej bez ich
uzgodnienia z ich dysponentem.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
1. Wyznacza siÍ teren sk≥adÛw i obiektÛw produkcyjnych okreúlony w planie symbolem G.
2. Ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy.
a) od drogi przylegajπcej do terenÛw G od strony pÛ≥nocnej
ñ 12,0 m,
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c)
d)
e)

ó 5497 ó

od pozosta≥ych drÛg ñ 10,0 m,
od terenÛw leúnych ñ 15,0 m,
od terenÛw zieleni krajobrazowo-≥Ígowej ñ 12,0 m,
od linii regulacyjnych obszaru przeznaczonego pod inwestycje, sπsiadujπcych z obszarami upraw rolnych ñ 10,0 m.
3. Na w/w terenie dopuszcza siÍ lokalizacjÍ przedsiÍbiorstw
produkcyjnych, magazynÛw i sk≥adÛw produkcyjnych, us≥ug
rzemieúlniczych.
4. Zakazuje siÍ aby ew. uciπøliwoúÊ dzia≥alnoúci prowadzonej
w obiektach wykracza≥a poza granice dzia≥ki, na ktÛrej
usytuowany jest obiekt.
5. Dopuszcza siÍ na w/w terenie na wydzielenie kilku dzia≥ek
dla wyodrÍbnionych przedsiÍbiorstw.
7. Na w/w terenie technologia nie moøe byÊ ürÛd≥em duøej
iloúci szkodliwych odpadÛw.
8. Teren pomiÍdzy liniami regulacyjnymi obszaru dzia≥alnoúci
gospodarczej a liniami zabudowy naleøy przeznaczyÊ na pasy
szerokoúci min. 8 m zieleni krajobrazowo-izolacyjnej.
9. Zakazuje siÍ sytuowania obiektÛw, ktÛrych wysokoúÊ jest
wiÍksza niø 12,0 m. Zabudowa do III kondygnacji nadziemnych, dachy lekko strome.
10. W zakresie noúnikÛw energii stosowaÊ naleøy gaz, olej
opa≥owy a przede wszystkim energiÍ elektrycznπ.
11. W planie zagospodarowania terenu naleøy uwzglÍdniÊ przebieg linii energetycznej wysokiego napiÍcia 110 kV i zwiπzanej z niπ strefy ochronnej szerokoúci 30,0 m strefa na
ktÛrej nie dopuszcza siÍ wznoszenia obiektÛw kubaturowych
(dopuszcza siÍ budowÍ infrastruktury drogowej i podziemnej).
12. W zakresie infrastruktury:
12.1.w zakresie zaopatrzenia w wodÍ ñ doprowadzenie
poprzez pod≥πczenie obiektÛw do gminnej sieci wodociπgowej. Dopuszcza siÍ budowÍ w≥asnych ujÍÊ wody,
12.2.odprowadzenie úciekÛw ñ budowa oczyszczalni úciekÛw (jednej wspÛlnej ñ z moøliwoúciπ jej etapowej
budowy w zaleønoúci od potrzeb wzg. kilku dla poszczegÛlnych przedsiÍbiorstw) i odprowadzenie oczyszczonych úciekÛw do ciekÛw wodnych znajdujπcych siÍ w
otoczeniu. W pierwszym etapie na okres przejúciowy
dopuszcza siÍ realizacjÍ zbiornikÛw bezodp≥ywowych ñ
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wy≥πcznie dla úciekÛw bytowych oraz ich wywÛz do
najbliøszej oczyszczalni úciekÛw,
12.3.zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ doprowadzenie
do terenu linii wysokiego napiÍcia 15 kV i budowa
stacji transformatorowych w iloúci i lokalizacji w zaleønoúci od potrzeb,
12.4.docelowo doprowadzenie sieci gazowej z istniejπcych
i projektowanych przewodÛw gazowych w gminie
Duszniki.
13. W zakresie komunikacji ñ budowÍ drogi publicznej o funkcji
dojazdowej oznaczonej na planie symbole KD. W/w droga
zapewni do ew. przedsiÍbiorstw zlokalizowanych na w/w
obszarze.
Parametry techniczne:
ñ szerokoúÊ pasa drogowego ñ 11,0 m,
ñ szerokoúÊ jezdni ñ 6,0-6,5 m.
14. Adaptacja w planie istniejπcego lasu oznaczonego na planie
symbolem RL.
15. Obszar oznaczony na planie symbolem ZP ñ Z£ ñ tereny
zieleni ≥Ígowej, krajobrazowej, ≥πk i wÛd otwartych.

1.
2.

3.
4.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe
ß6
Ustala siÍ 10% stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
Traci moc uchwa≥a nr VI-27/1990 r. Rady Gminy Duszniki
z dnia 21.11.1990 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Duszniki w czÍúci dot. obszarÛw objÍtych niniejszym planem.
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w Dusznikach.
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia w Wielkopolskim Dzienniku UrzÍdowym.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Gracjan SkÛrnicki
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UCHWA£A Nr XXXIX/260/2002 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kunowie gm. Duszniki ñ dzia≥ki o nr ewid. 97/2, 95/6, 95/7 ñ zmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gm. Duszniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139) Rada
Gminy w Dusznikach uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy jednorodzinnej w Kunowie gm. Duszniki ñ dzia≥ki o nr ewid. 97/2, 95/6, 95/7
stanowiπcy zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gm. Duszniki(zatwierdzony uchwa≥π nr VI-27/1990
Rady Gminy Duszniki z dnia 21.11.1990 r.) opublikowanπ w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 14 z dnia
20.12.1990 r. poz. 335

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, opracowany w skali 1:1000 a zatytu≥owany Kunowoñ gm. Duszniki
ñ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dzia≥ki o nr
ewid. 97/2, 95/6, 95/7 ñ skala 1:1000.
2. W/w plan miejscowy przedstawiono w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
2.1. ustaleÒ zawartych w ß5 niniejszej uchwa≥y,
2.2. rysunek planu miejscowego sporzπdzony w skali 1:1000
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y, a ktÛry
jest integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu o ktÛrym mowa w ß1 pkt 2.2.
2. Przedmiotem planu jest opracowanie zasad podzia≥u, zagospodarowania i zabudowy terenu objÍtego uchwa≥π.
ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) linie rozgraniczajπce ñ naleøy przez to rozumieÊ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) nieprzekraczalna linia zabudowa ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe dopuszcza siÍ zabudowÍ wy≥πcznie pomiÍdzy wykazanymi na planie frontowπ (od ulicy) liniπ zabudowy a tylnπ liniπ
zabudowy (od strony ogrÛdkÛw przydomowych),
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ to budynki s≥uøπce celom mieszkalnym, jedno-

rodzinne na wydzielonych dzia≥kach, wolnostojπce zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem MN,
4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszπcymi us≥ugami handlowymi ñ naleøy przez to rozumieÊ
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ wraz z towarzyszπcymi us≥ugami handlowymi w formie powiÍkszonej kubatury
budynku mieszkalnego na dzia≥ce oznaczonej symbolem
MN/UH,
5) budynek gospodarczy ñ naleøy przez to rozumieÊ øe sπ to
budynki towarzyszπce zabudowie mieszkaniowej o pow. zabudowy do 40 m2 i charakterze sk≥adzikÛw i garaøy,
6) tereny komunikacji ñ sπ to tereny przeznaczone na cele
komunikacji publicznej okreúlone liniami regulacyjnymi a
oznaczone w planie symbolem K,
7) teren oczyszczalni úciekÛw wzg. przepompowni ñ teren
oznaczony w planie symbolem NO,
8) teren trafostacji oznaczony w planie symbolem EE,
9) teren oznaczony symbolem Z/IN ñ pas wydzielony terenu
wzd≥uø drogi powiatowej przeznaczony pod zieleÒ izolacyjnokrajobrazowπ, úcieøkÍ rowerowπ i pieszπ a przede wszystkim
liniowe pod≥πczenie elementÛw infrastruktury,
10)teren oznaczony symbole Z/W ñ ciπgi rowÛw o charakterze
melioracyjnym wraz z towarzyszπcπ zieleniπ niskπ.

1.
2.
3.
4.

5.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne dot. obszarÛw objÍtych planem
ß4
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje fragment terenÛw so≥ectwa Kunowo.
Obowiπzujπce linie rozgraniczajπce tereny okreúla rysunek
planu.
Granice terenÛw objÍtych planem okreúla rysunek planu.
Na obszarze planu zakazuje siÍ:
4.1 lokalizowania inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
4.2 odprowadzania úciekÛw (na okres przejúciowy) do zbiornikÛw nie gwarantujπcych ich pe≥nej szczelnoúci i
stwarzajπcych moøliwoúÊ przenikania úciekÛw nie
oczyszczonych do gruntu,
4.3. zasilania obiektÛw z sieci napowietrznych i podziemnych nie uzgodniony z ich dysponentem,
4.4. sytuowania obiektÛw bez zachowania bezpiecznej odleg≥oúci od linii napowietrznych i podziemnych,
Zaleca siÍ kompleksowπ realizacjÍ osiedla w zakresie budowy budynkÛw mieszkalnych, drÛg i uzbrojenia.
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ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem MN ustala
siÍ jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne.
2. Ustala siÍ minimalnπ powierzchniÍ dzia≥ki 900 m. Postuluje
siÍ dzia≥ki o powierzchni od 1000 m2.
3. Obowiπzujπce linie zabudowy okreúla rysunek planu.
4. Formy zabudowy ñ zabudowa wolnostojπce, parterowa,
dach stromy, kryty dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym, moøliwoúÊ uøytkowania poddasza na cele mieszkalne, kπt nachylenia dachu (jednorodny dla osiedla) 20-40∞ ew.
podpiwniczenie budynkÛw moøliwe po dodatkowej ocenie
poziomu wÛd gruntowych.
5. Minimalna szerokoúÊ dzia≥ki 20,0 m.
6. Dopuszcza siÍ zabudowÍ gospodarczπ w tylnej czÍúci dzia≥ek
ñ do 40 m2 pow. zabudowy o charakterze garaøy wzg.
sk≥adzikÛw, zak≥ada siÍ moøliwoúÊ zblokowania na jednej
granicy z sπsiadem budowy garaøy (zintegrowanych z budynkiem mieszkalnym) wzg. obiektÛw o funkcji typu gospodarczego. Dachy budynkÛw gospodarczych zbliøone do spadku
dachÛw domÛw mieszkalnych.
7. Okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy wielkoúci
do 35% powierzchni dzia≥ki.
8. Architektura budynkÛw winna nawiπzywaÊ do architektury
regionalnej Wielkopolski i lokalnych tradycji budowlanych.
9. Na dzia≥ce oznaczonej symbolem MN/UH zaleca siÍ lokalizacjÍ budynku mieszkalnego poszerzonego o funkcjÍ handlowπ
w formie powiÍkszonej kubatury budynku mieszkalnego.
10. Maksymalna wysokoúÊ ogrodzenia 1,5 m w tym wysokoúÊ
podmurÛwki do 50 cm, pozosta≥a czÍúÊ ogrodzona aøurowa
na s≥upkach.
11. W zakresie komunikacji ustala siÍ:
11.1.ustala siÍ obs≥ugÍ osiedla z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDP,
11.2.bezpoúredniπ obs≥ugÍ terenÛw zabudowy mieszkaniowej poprzez projektowanπ drogπ o funkcji dojazdowej
oznaczonej symbolem KD 12
parametry techniczne drÛg dojazdowych:
ñ pas drogowy ñ 10,0 m,
ñ postulowana szerokoúÊ jezdni ñ 5,0 ñ 5,5 m.
11.3.poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDP o pas terenu wzd≥uø w/w drogi
a przeznaczony pod liniowe elementy infrastruktury i
zieleÒ niskπ,
11.4.wzd≥uø rowu melioracyjnego zak≥ada siÍ pas terenu
umoøliwiajπcy konserwacjÍ urzπdzeÒ melioracyjnych.
12. W zakresie infrastruktury technicznej zak≥ada siÍ pe≥ne
uzbrojenie terenu w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodÍ i odprowadzenie úciekÛw:
12.1.w zakresie zaopatrzenia w wodÍ ustala siÍ ñ zaopatrzenie w wodÍ poprzez pod≥πczenie projektowanej sieci
osiedlowej do wodociπgu gminnego przebiegajπcego
na obrzeøu terenu,
12.2.w zakresie utylizacji úciekÛw sanitarnych:
12.2.1. zak≥ada siÍ docelowo budowÍ osiedlowej sieci
kanalizacyjnej i budowÍ osiedlowej oczyszczalni
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úciekÛw wzg. budowÍ t≥ocznego rurociπgu úciekÛw do oczyszczalni úciekÛw w Grzebienisku.
W wypadku realizacji t≥ocznego rurociπgu úciekowego do Grzebieniska w zamian budowy lokalnej oczyszczalni úciekÛw oznaczonej symbolem
NO/A przewiduje siÍ realizacjÍ przepompowni
úciekÛw na terenie oznaczonym symbolem NO/B,
12.2.2. wzg. zak≥ada siÍ budowÍ mini oczyszczalni na
dzia≥ce tam gdzie pozwalajπ warunki gruntowe.
Istnieje takøe moøliwoúÊ wykonania indywidualnych typowych przepompowni úciekÛw dla kaødej dzia≥ki i pod≥πczenie ich do osiedlowej sieci
kanalizacyjnej,
12.2.3. dopuszcza siÍ na okres przejúciowy budowÍ szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych na úcieki i okresowy ich wywÛz do najbliøszej oczyszczalni úciekÛw tam gdzie pozwalajπ warunki gruntowe.
12.3.úcieki opadowe odprowadziÊ poprzez budowÍ sieci
kanalizacyjnej, wzg. budowÍ studni ch≥onnych lub rozprowadzenie ich na tereny zielone wokÛ≥ zabudowaÒ.
13. Docelowe doprowadzenie gminnej sieci gazowej do osiedla
i pod≥πczenie do niej projektowanej zabudowy.
14. W zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ ñ doprowadzenie kablowej linii energetycznej WN 15 kV i budowÍ
trafostacji na dzia≥ce oznaczonej symbolem EE. Rozprowadzenie sieci kablowej sieci niskiego napiÍcia po osiedlu
mieszkaniowym w ciπgach ulicznych.
15. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o preferuje siÍ ürÛd≥a opalania paliwami ekologicznymi.
16. RealizacjÍ osiedla powierza siÍ Spo≥ecznemu Komitetowi
Budowy Osiedla, w≥aúcicielom terenÛw i UrzÍdowi Gminy w
Dusznikach.
17. W zakresie gospodarki odpadami, ustala siÍ øe odpady
komunalne gromadziÊ w granicach posesji w sposÛb umoøliwiajπcy wywÛz na sk≥adowisko odpadÛw.
ß6
Ustala siÍ stawkÍ naliczaniu jednorazowych op≥at o jakich mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 10%.
ß7
Traci moc Uchwa≥a Nr VI-27/1990 r. Rady Gminy w Dusznikach
z dnia 21.11.1990 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki (Dz.Urz.
Woj. Pozn. Nr 14 poz. 335 z dnia 20.12.1990 r. w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszπ uchwa≥π.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Duszniki.
ß9
Uchwa≥a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Gracjan SkÛrnicki
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1426
UCHWA£A Nr XXXIX/261/2002 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki ñ wieú Ceradz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139) Rada Gminy w
Dusznikach uchwala zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki ñ zatwierdzonego
uchwa≥π nr VI-27/1990 Rady Gminy w Dusznikach z dnia
21.11.1990 r.) opublikowanπ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 14 z dnia 20.12.1990 r. poz. 335 ñ
zwanπ dalej planem miejscowym na obszarze wsi Ceradz
Za≥. nr 1 do niniejszej uchwa≥y
Ceradz Dolny ñ 15 MN ñ dzia≥ka o nr ew. 151
Ceradz Dolny ñ 16 MN ñ dzia≥ka o nr ew. 212/5
Ceradz Dolny ñ 17 MN ñ dzia≥ka o nr ew. 127/5
Ceradz Dolny ñ 18 MN ñ dzia≥ka o nr ew. 243
Ceradz Dolny ñ 19 ZL ñ dzia≥ka o nr ew. 151

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, opracowany w skali 1:1000 a zatytu≥owany ìGmina Duszniki ñ
zmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Dusznikiî wieú Ceradz za≥πcznik nr 1,
skala 1:10.000.
2. W/w zmiany planu miejscowego przedstawiono w postaci
nastÍpujπcych materia≥Ûw:
2.1. ustaleÒ zawartych w ß4 w punktach ponumerowanych
od 15 do 19,
2.2. rysunku planu miejscowego sporzπdzonych na planszy
w skali 1:10.000 bÍdπcych za≥πcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) linie rozgraniczajπce ñ naleøy przez to rozumieÊ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) nieprzekraczalna linia zabudowa ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
pomiÍdzy tπ liniπ a liniπ zabudowy rozgraniczajπcπ ulicÍ wzg.
linie rozgraniczajπce dzia≥ki,
3) zabudowa mieszkaniowa ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ
to budynki s≥uøπce celom mieszkalnym, jednorodzinne na
wydzielonych dzia≥kach, wolnostojπce zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem MN,
4) zabudowa letniskowa ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ to
budynki przeznaczone na pobyt letni, s≥uøπce celom rekre-

acyjnym na wydzielonych dzia≥kach, wolnostojπce zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem MN,
5) budynkach gospodarczych ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ
to budynki towarzyszπce zabudowie mieszkaniowej o pow.
zabudowy do 60 m2 i charakterze sk≥adzikÛw i garaøy.
6) tereny zieleni izolacyjnej ñ sπ to tereny przeznaczone wy≥πcznie pod wysokπ zieleÒ izolacyjnπ.

1.
2.
3.

4.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne dotyczπce wszystkich
obszarÛw objÍtych planem
ß3
Linie rozgraniczajπce tereny okreúla rysunek planu.
Granice terenÛw objÍtych planem okreúla rysunek planu.
Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
3.1. lokalizowania inwestycji szkodliwych i mogπcych znacznie pogorszyÊ stan úrodowiska,
3.2. ew. uciπøliwoúÊ inwestycji nie moøe przekroczyÊ granic
terenÛw przewidzianych pod ich lokalizacjÍ,
3.3 odprowadzania úciekÛw (na okres przejúciowy) do zbiornikÛw nie gwarantujπcych ich pe≥nej szczelnoúci i stwarzajπcych moøliwoúÊ przenikania úciekÛw nie oczyszczonych do gruntu,
3.4. zasilania obiektÛw z sieci napowietrznych i podziemnych w sposÛb nie uzgodniony z ich dysponentem,
3.5 sytuowania obiektÛw bez zachowania bezpiecznej odleg≥oúci od linii napowietrznych i sieci podziemnych,
3.6. prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej w wyodrÍbnionych budynkach gospodarczych na obszarach oznaczonych symbolem MN i ML.
Na obszarze objÍtym planem zezwala siÍ na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej, nieuciπøliwej o profilu us≥ugowych wy≥πcznie w budynkach mieszkalnych.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß4
Ustalenia szczegÛ≥owe dotyczπ nastÍpujπcych obszarÛw:
15. wieú Ceradz Dolny ñ czÍúÊ dzia≥ki o nr ew. 151 oznaczona
na planie symbolem 15 MN obszar 1,5 ha:
15.1. wyznacza siÍ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe,
15.2. dopuszcza siÍ wyznaczenie do 12 dzia≥ek o min. wielkoúci 900 m2 i min. szerokoúci frontu dzia≥ek 21 m,
15.3. ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy:
a) od drogi Ceradz Koúcielny-Grzebienisko ñ 15,0 m
od frontowej linii regulacyjnej dzia≥ki,
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b) od drogi wewnÍtrznej o funkcji dojazdowej 6,0 m
od frontowej linii regulacyjnej dzia≥ki,
15.4. formy zabudowy wolnostojπca parterowa, dach stromy, poddasze uøytkowe np. mieszkalne, moøliwoúÊ
podpiwniczenia budynku,
15.5. dachy o nachyleniu 25-40∞, posadowienie budynkÛw:
parter budynku 0,3-0,7 m nad poziomem terenu,
15.6. dopuszcza siÍ zabudowÍ gospodarczπ w tylnej czÍúci
dzia≥ek,
15.7. okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy w
wielkoúci 30% powierzchni dzia≥ki,
15.8. architektura budynku winna nawiπzywaÊ do architektury regionalnej Wielkopolski,
15.9. w zakresie infrastruktury ustala siÍ:
ñ w zakresie zaopatrzenia w wodÍ ñ pod≥πczenie
dzia≥ek do sieci wodociπgÛw wiejskich,
ñ odprowadzenie úciekÛw budowa szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych i okresowy wywÛz úciekÛw,
ñ zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ z istniejπcej
sieci energetycznej niskiego napiÍcia,
ñ docelowe doprowadzenie sieci gazowej.
15.10. ustala siÍ 5% stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
16. wieú Ceradz Dolny ñ czÍúÊ dzia≥ki o nr ew. 212/5 oznaczona
na planie symbolem 16 MN, obszar 0,5 ha
16.1. wyznacza siÍ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe,
16.2. dopuszcza siÍ wyznaczenie 4 dzia≥ek budowlanych o
min. wielkoúci 1000 m2 i min. szerokoúci dzia≥ek 22 m,
16.3. ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy od frontowej linii regulacyjnej dzia≥ki ñ 6,0 m,
16.4. formy zabudowy ñ zabudowa wolnostojπca parterowa, dach stromy, poddasze uøytkowe np. mieszkalne,
moøliwoúÊ podpiwniczenia budynku,
16.5. dachy o nachyleniu 25-40∞, posadowienie budynkÛw:
parter budynku 0,3-0,7 m nad poziomem terenu,
16.6. dopuszcza siÍ zabudowÍ gospodarczπ w tylnej czÍúci
dzia≥ek,
16.7. okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy w
wielkoúci 30% powierzchni dzia≥ki,
16.8. architektura budynku winna nawiπzywaÊ do architektury regionalnej Wielkopolski,
16.9. w zakresie infrastruktury ustala siÍ:
ñ w zakresie zaopatrzenia w wodÍ ñ pod≥πczenie
dzia≥ek do sieci wodociπgÛw wiejskich wzg. ujÍcie
wody na poszczegÛlnych dzia≥kach,
ñ odprowadzenie úciekÛw ñ budowa szczelnych
zbiornikÛw bezodp≥ywowych i okresowy wywÛz
úciekÛw,
ñ zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ z istniejπcej
sieci niskiego napiÍcia,
16.10. ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
17. wieú Ceradz Dolny ñ dzia≥ka o nr ew. 127/5 oznaczona w
planie symbolem 17 MN, obszar 1,5 ha.
17.1. wyznacza siÍ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe,
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17.2. dopuszcza siÍ wyznaczenie do 7 dzia≥ek budowlanych
o min. wielkoúci 1200 m2 i min. szerokoúci dzia≥ek
22,0 m,
17.3. ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy od frontowej linii regulacyjnej dzia≥ek:
a) od drogi Grzebienisko-Ceradz Koúcielny ñ 8,0 m,
b) od drogi o nr ew. 108-6,0 m,
17.4. formy zabudowy ñ zabudowa wolnostojπca parterowa,
dach stromy, poddasze uøytkowe np. mieszkalne, moøliwoúÊ podpiwniczenia budynku,
17.5. dachy o nachyleniu 25-40∞, posadowienie budynkÛw:
parter budynku 0,3-0,7 m nad poziomem terenu,
17.6. dopuszcza siÍ zabudowÍ gospodarczπ w tylnej czÍúci
dzia≥ek,
17.7. okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy w
wielkoúci 30% powierzchni dzia≥ki,
17.8. architektura budynku winna nawiπzywaÊ do architektury regionalnej Wielkopolski,
17.9. w zakresie infrastruktury ustala siÍ:
ñ w zakresie zaopatrzenia w wodÍ ñ pod≥πczenie
dzia≥ek do sieci wodociπgÛw wiejskich,
ñ w zakresie usuwania úciekÛw ñ budowa szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych i okresowy ich
wywÛz,
ñ zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ z istniejπcej
sieci niskiego napiÍcia,
17.10. ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
18. wieú Ceradz Dolny ñ dzia≥ka o nr ew. 243, oznaczona na
planie symbolem 18 ML o obszarze 8,24 ha.
18.1. wyznacza siÍ teren zabudowy letniskowej jako przeznaczenie podstawowe,
18.2. podzia≥ w/w pod dzia≥ki letniskowe i tereny komunikacji moøe byÊ dokonany wy≥πcznie w oparciu o opracowanπ koncepcjÍ zagospodarowania przestrzennego terenu w skali 1:1000 wzg. 1:500. Ustala siÍ
minimalnπ wielkoúÊ dzia≥ki 800 m2 o minimalnej szerokoúci dzia≥ki 18,0 m. Ustala siÍ wewnÍtrzne drogi
o funkcji dojazdowej szerokoúci 10,0 m.
18.3. ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy od frontowej linii regulacyjnej dzia≥ek:
a) od drogi o nr ew. 188 ñ 10,0 m,
b) od drÛg wewnÍtrznych o funkcji dojazdowej ñ
6,0 m,
18.4. formy zabudowy: zabudowa wolnostojπca parterowa
o postulowanej wielkoúci do 100 m2 pow. zabudowy,
dachy strome, poddasze uøytkowe np. mieszkalne,
budynki niepodpiwniczone,
18.5. dachy o nachyleniu 25-40∞, posadowienie budynkÛw:
parter budynku 0,2-0,5 m nad poziomem terenu,
18.6. nie dopuszcza siÍ zabudowy gospodarczej w formie
odrÍbnych budynkÛw,
18.7. okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy w
wielkoúci 15% powierzchni dzia≥ki,
18.8. dzia≥ki winny byÊ maksymalnie zazielenione, op≥otowanie wy≥πcznie aøurowe do wysokoúci 1,2 m,
18.9. w zakresie infrastruktury ustala siÍ:
ñ w zakresie zaopatrzenia w wodÍ ñ pod≥πczenie
dzia≥ek do sieci wodociπgÛw gminnych,
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w zakresie usuwania úciekÛw ñ budowa szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych i okresowy ich
wywÛz do gminnej oczyszczalni úciekÛw, moøliwoúÊ budowy mini oczyszczalni i rozprowadzenie
úciekÛw po dzia≥ce,
ñ w zakresie energetyki:,
a) adaptuje siÍ w planie istniejπcπ napowietrznπ
liniÍ elektroenergetycznπ WN 110 kV; wyznacza siÍ strefÍ ochronnπ w formie wydzielonego
pasa ochronnego szerokoúci 30 m. Projektowanπ zabudowÍ naleøy odsunπÊ a odleg≥oúÊ
15 m od skrajnych przewodÛw w/w linii,
b) ustala siÍ doprowadzenie do w/w terenu linii
energetycznej WN 15 kV i budowÍ s≥upowej
stacji transformatorowej,
c) rozprowadzenie kablowych (w pasach drogowych linii energetycznych niskiego napiÍcia)
do wszystkich dzia≥ek,
ñ w zakresie gospodarki odpadami ustala siÍ ñ
naleøy zaprojektowaÊ teren pod zbiorcze miejsce
sk≥adowania odpadÛw do pojemnikÛw i okresowy
ich wywÛz na sk≥adowisko odpadÛw.
18.10. ustala siÍ 5% stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
19. wyznacza siÍ teren z dzia≥ki o nr ew. 151 wy≥πcznie pod
wysokπ zieleÒ izolacyjnπ pomiÍdzy terenami zabudowy mieszkaniowej a terenami dzia≥alnoúci gospodarczej o szerokoúci
10-15,0 m.
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Sπsiadujπcy od po≥udnia a znajdujπcy siÍ wúrÛd zabudowy
mieszkaniowo-zagrodowej obiekt produkcyjny (betoniarnia)
wzg. taki profil produkcyjny musi zastosowaÊ takπ technologiÍ produkcyjnπ aby ew. jego uciπøliwoúÊ nie rzutowa≥a na
obowiπzujπcπ zabudowÍ mieszkaniowo-zagrodowπ w tym
tereny mieszkaniowe oznaczone na planie symbolem 15 MN.

ñ

ROZDZIA£ IV
Ustalenia koÒcowe
ß5
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki zatwierdzony uchwa≥π nr VI-27/1990 z
dnia 21.11.1990 r. Rady Gminy w Dusznikach w czÍúci sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Duszniki.
ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Gracjan SkÛrnicki
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UCHWA£A Nr XXVI/377/2002 RADY MIEJSKIEJ W åRODZIE WLKP.
z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ìåroda Wlkp. ñ Topolska IVî
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst
Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada Miejska w
årodzie Wlkp. uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujπcy ustalenia zawarte w ß2 niniejszej uchwa≥y oraz
rysunek planu przedstawiony na planszy w skali 1:1000 pt:
ìåroda Wlkp. ñ Topolska IVî miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennegoî stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Ustalenia ogÛlne:
1. Plan obejmuje obszar o powierzchni ca 5,8 ha po≥oøony
miÍdzy ul. Topolskπ i Rowem Topolskim w årodzie Wlkp.

2. Dla pÛ≥nocnej czÍúci terenu objÍtej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ìTopolska IIIî zatwierdzonego Uchwa≥π Nr XII/304/2001 Rady Miejskiej w årodzie
Wlkp. z dnia 20.06.2001 r. (Dz.Urz. WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 83, poz. 1545) obowiπzujπ ustalenia tego planu.
3. Przedmiotem ustaleÒ sπ tereny us≥ug z zakresu oúwiaty i handlu, tereny komunikacji i stawu.
4. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
5. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ obowiπzujπce:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
2) linie zabudowy.
6. W celu okreúlenia warunkÛw fundamentowania obiektÛw
naleøy przeprowadziÊ szczegÛ≥owe badanie geologiczne
gruntu.
7. Przechodzπca przez teren linia napowietrzna SN 15 kV
zostanie skablowana.
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Ustalenia szczegÛ≥owe
1. Wyznacza siÍ teren us≥ug oúwiaty, oznaczony na rysunku
planu symbolem UO, w ramach ktÛrego:
1) obiekty kubaturowe naleøy usytuowaÊ w pÛ≥nocnej czÍúci
terenu a czÍúÊ po≥udniowπ przeznaczyÊ na cele sportowo-rekreacyjne,
2) dopuszcza siÍ zabudowÍ max. III-kondygnacyjnπ,
3) wprowadza siÍ obowiπzek zabezpieczania niezbÍdnych
miejsc parkingowych.
2. Wyznacza siÍ teren pod us≥ugi handlowe, oznaczony na
rysunku planu symbolem UH, w ramach ktÛrego:
1) dopuszcza siÍ wy≥πcznie zabudowÍ I-kondygnacyjnπ,
2) od strony Rowu Topolskiego wprowadza siÍ zieleÒ o charakterze os≥onowym (wielopiÍtrowa, ze znacznym udzia≥em roúlin zimozielonych),
3) wprowadza siÍ obowiπzek zabezpieczenia niezbÍdnych
miejsc parkingowych,
4) dopuszcza siÍ zamianÍ usytuowania obiektu kubaturowego
i parkingu.
3. Utrzymuje siÍ istniejπcy podmok≥y teren, oznaczony na rysunku planu symbolem W.
4. W zakresie komunikacji wyznacza siÍ teren pod ulicÍ zbiorczπ
ñ KZ, stanowiπcπ przed≥uøenie ul. Hallera, dla ktÛrej ustala
siÍ:
1) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 20 m,
2) szerokoúci jezdni ñ 7 m,
3) obustronny chodnik.
5. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ:
1) zaopatrzenie w wodÍ ñ z sieci komunikacji,
2) odprowadzenie úciekÛw ñ docelowo do kanalizacji sanitarnej komunalnej,
3) obowiπzek stosowania do ogrzewania wy≥πcznie paliw
proekologicznych.

Poz. 1427, 1428

ß3
Ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ od wzrostu wartoúci nieruchomoúci
w wysokoúci:
ñ 30% ñ dla terenu UO,
ñ 30% ñ dla terenu UH.
Dla ulicy zbiorczej KZ rezygnuje siÍ z naliczania powyøszej
op≥aty.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w årodzie Wlkp.
ß5
Traci moc uchwa≥a Nr XII/13/91 Rady Miasta i Gminy w årodzie
Wlkp. z dnia 16 kwietnia 1991 r. o zatwierdzeniu miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta åroda
Wlkp. (Dz.Urz. WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 7 poz. 102)
i uchwa≥a Nr XLI/33/94 Rady Miasta i Gminy w årodzie Wlkp.
z dnia 24 maja 1994 r. o zatwierdzeniu aktualizacji miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta åroda Wlkp. (Dz.Urz. WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 12 poz. 119)
ñ w czÍúci objÍtej zmianπ zatwierdzonπ niniejszπ uchwa≥π.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
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UCHWA£A Nr 163/2002 RADY GMINY W RZGOWIE
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie trybu i szczegÛ≥owych zasad zwrotu wydatkÛw przeznaczonych na úwiadczenia przyznane w ramach zadaÒ w≥asnych
gminy w odniesieniu do doøywiania uczniÛw
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591) w zwiπzku z art. 10 ust. 1 pkt 2, 3, 14, art. 32
ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 1, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo≥ecznej (tekst jednolity Dz.U. Nr 64 z
1998 r. poz. 414 z pÛün.zm.) Rada Gminy w Rzgowie uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Pomoc w formie doøywiania przyznawana jest w zaleønoúci od
sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunÛw. W przypadku gdy

dochÛd w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego okreúlonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy spo≥ecznej
przyznana pomoc w formie posi≥ku, moøe odbywaÊ siÍ na
zasadzie zwrotu przez rodzinÍ czÍúci lub ca≥oúci poniesionych
wydatkÛw.
ß2
åwiadczenie zwrotne moøe byÊ przyznane w szczegÛlnoúci na:
ñ pokrycie czÍúci lub ca≥oúci kosztÛw doøywiania uczniÛw w
szkole podstawowej i gimnazjum.
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ß3
Wydatki poniesione na úwiadczenia pomocy spo≥ecznej z zakresu
zadaÒ w≥asnych gminy o ktÛrych mowa w art. 34 ust. 3 ustawy
o pomocy spo≥ecznej ñ zasi≥ki celowe w formie rzeczowej
doøywianie uczniÛw w szkole, podlegajπ zwrotowi w czÍúci lub
ca≥oúci od úwiadczeniobiorcy zgodnie z nastÍpujπcπ tabelπ:
Wydatki podlegające zwrotowi
Dochód na osobę w
określone w % dla:
rodzinie określony na
Osoby samotnie
podst. art. 4 ustawy o
wychowujące dzieci Pozostałe rodziny
pomocy społecznej
w wieku szkolnym
do 200%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 201%
70 - 100
100

Poz. 1428, 1429

Zwrot wydatkÛw o ktÛrych mowa w ß3 uchwa≥y nastÍpuje w
LBS O/RzgÛw w terminie i na warunkach okreúlonych w decyzji.
ß5
W przypadku uzasadnionych szczegÛlnymi okolicznoúciami, na
wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej,
Kierownik GOPS moøe odstπpiÊ od øπdania zwrotu wydatkÛw za
przyznane úwiadczenia w ca≥oúci lub w czÍúci ñ zgodnie z art. 41
o pomocy spo≥ecznej.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.

ß4
Kierownik GOPS w decyzji o przyznaniu úwiadczenia zwrotnego
okreúla wysokoúÊ i zasady jego zwrotu w oparciu o rozpoznanie
przez pracownika socjalnego indywidualnej sytuacji øyciowej
úwiadczeniobiorcy.

ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia jej
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Eløbieta Woúkowiak
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UCHWA£A Nr XLI/442/2002 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Cerekwica dla dzia≥ki nr ewid. 135/5
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami)
Rada Gminy Rokietnica uchwala co nastÍpuje:
ß1
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Cerekwica dla dzia≥ki nr ewid. 135/5 ñ terenÛw
przeznaczonych pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ
i letniskowπ, obejmujπcy ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale.
2) Zakres obowiπzywania miejscowego planu okreúlajπ zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu: w skali 1:1000,
stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
1) Uchwala siÍ zmianÍ przeznaczenia dzia≥ki nr ewid. 135/5 po≥oøonej w miejscowoúci Cerekwica, o ≥πcznej powierzchni ok.
0,40 ha z przeznaczeniem pod zabudowÍ mieszkaniowπ
jednorodzinnπ i letniskowπ wraz z terenem komunikacji.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 ß2 uøytkowany
jest rolniczo.

ß3
1) Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu jest wyznaczenie funkcji
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej wraz
z uk≥adem komunikacji.
2) Przedmiotem ustaleÒ planu jest rÛwnieø okreúlenie warunkÛw
zabudowy dla obiektÛw stanowiπcych realizacjÍ funkcji terenu.
3) Przedmiotem ustaleÒ okreúlonych w pk1 jest rÛwnieø okreúlenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu dla
zapewnienia odpowiednich warunkÛw jego uøytkowania przy
uwzglÍdnieniu ochrony istniejπcego stanu úrodowiska przyrodniczego.
ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej
oznaczone na rysunku planu symbolem M/L.
2) Tereny ulic lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolem
KL.
3) Zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
ß5
NastÍpujπce oznaczenia graficzne rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami uchwa≥y:
1) granica zatwierdzenia planu,
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2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) teren komunikacji publicznej.
ß6
Wszelkie podzia≥y wtÛrne dzia≥ek dokonane po rozpoczÍciu
sporzπdzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub teø zmiany ich
numerÛw, pozostajπ bez wp≥ywu na ustalenia zawarte w uchwale.
ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ plan, o ktÛrym
mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Gminy Rokietnica, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne i letniskowej ñ
naleøy przez to rozumieÊ tereny zabudowy mieszkaniowej
niskiej intensywnoúci, na indywidualnych dzia≥kach i tereny
zabudowy letniskowej,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu w
skali 1:1000, przedstawiajπcy sposÛb podzia≥u i zagospodarowania terenu, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) minimalnych odleg≥oúciach zabudowy ñ naleøy przez to
rozumieÊ nieprzekraczalnπ liniÍ sytuowania okreúlonπ na
za≥πczniku nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß8
Przepisy szczegÛ≥owe:
M/L ñ Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M/L
ustala siÍ nastÍpujπce zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) obowiπzuje wy≥πcznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub letniskowa,
2) na obszarze dzia≥ki wyznaczonej planem dopuszcza siÍ
realizacjÍ tylko jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub letniskowego,
3) dopuszcza siÍ o ile zajdzie taka potrzeba, a sπsiednie
dzia≥ki bÍdπ naleøa≥y do jednego w≥aúciciela ≥πczenie
dwÛch dzia≥ek i realizacjÍ na nich jednego budynku, pod
warunkiem øe bÍdπ zachowane warunki okreúlone w
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych oraz ustalenia planu,
4) obowiπzuje wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych i letniskowych do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe) z
moøliwoúciπ podpiwniczenia, uzaleønionπ od badaÒ szczegÛ≥owych gruntu,. lecz z piwnicami wyniesionymi nie
wiÍcej niø 1,5 m ponad istniejπcy poziom terenu,
5) wysokoúÊ projektowanego budynku mieszkalnego linii
kalenicy nie powinna przekraczaÊ wysokoúci 11,50 m,
liczπc od projektowanego poziomu terenu,
6) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych dzia≥ek wynosi nie wiÍcej niø 20-35% ich ogÛlnej
powierzchni, uwzglÍdniajπc wszystkie obiekty budowlane
nie mniej niø 100 m2 i nie wiÍcej niø 350 m2,

Poz. 1429

7) obowiπzuje koniecznoúÊ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o kπcie nachylenia 25∞ do 45∞,
8) dla zabudowy letniskowej dopuszcza siÍ dachy p≥askie,
9) dla zabudowy letniskowej dopuszcza siÍ min. powierzchniÍ
zabudowy nie mniej niø 40 m2,
10)dopuszcza siÍ realizacje garaøy wolnostojπcych, wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,
11)dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w strefach zabudowy danego obszaru i w sposÛb
nie kolidujπcy dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich,
12)powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego, o wysokoúci pomieszczenia 2,50 m,
13)wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych,
14)ustala siÍ obowiπzujπcπ liniÍ zabudowy od linii rozgraniczajπcej ñ ulicy lokalnej ñ KL w odleg≥oúci 5 m,
15)koncepcjÍ rozwiπzaÒ architektonicznych uzgodniÊ w tutejszym UrzÍdzie Gminy.
ß9
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieÊ wodociπgowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodÍ:
ñ zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ poprzez pod≥πczenie do istniejπcej sieci wodociπgowej ÿ 100 w
ulicy Letniskowej,
ñ zaleca siÍ wykonanie przy≥πczy z PCV zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami,
ñ rozprowadzenia sieci wodociπgowej naleøy zaprojektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami,
b) odprowadzenie úciekÛw:
ñ tymczasowo do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych na dzia≥ce lub przydomowych
oczyszczalni úciekÛw,
ñ docelowo przewiduje siÍ odprowadzenie úciekÛw do
oczyszczalni po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
zgodnie z gminnym programem odprowadzenia úciekÛw,
2) Zasilanie w energiÍ elektrycznπ:
a) naleøy zapewniÊ z istniejπcej stacji transformatorowej
lub innej na podstawie warunkÛw uzyskanych z w≥aúciwego terytorialnie rejonu energetycznego,
b) realizowaÊ sieÊ kablowπ niskiego napiÍcia ñ 0,4 kV
u≥oøonπ w chodnikach ulicy lokalnej ñ ul. Letniskowej,
c) z≥πcza z pomiarem rozliczeniowym naleøy sytuowaÊ
w granicach dzia≥ek z dostÍpem od ulicy przyjmujπc
zasadÍ dla dzia≥ek jednorodzinnych, øe jedno z≥πcze
moøe zasilaÊ dwie dzia≥ki.
3) Zasilanie w gaz:
a) docelowo planuje siÍ zasilanie w gaz poprzez rozbudowÍ sieci gminnej w pasie drogowym ulicy lokalnej
na zasadach wynikajπcych z:
ñ programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla terenu gminy,
ñ warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego zak≥adu gazownictwa,
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4) Gospodarka cieplna:
a) do celÛw grzewczych preferuje siÍ paliwa proekologiczne (gaz, olej opa≥owy) lub inne alternatywne
ürÛd≥a energii.
ß10
Ustalenia w zakresie podstawowych parametrÛw technicznych
dla poszczegÛlnych drÛg:
1) dla drogi lokalnej KL szerokoúÊ pasa drogowego wynosi 8,0
m w liniach rozgraniczajπcych istniejπcej drogi lokalnej.
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 ustala siÍ stawkÍ procentowπ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 w/w
ustawy.
Stawka wysokoúci 5%.

Poz. 1429, 1430

ß12
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Rokietnica zatwierdzony uchwa≥π Rady Gminy nr XXVIII/
/103/92 z dnia 17.09.92 r. og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 1/93, poz. 4 w czÍúci sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rokietnica.
ß14
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Gminy
(ñ) mgr inø. JÛzef Gawron

1430
UCHWA£A Nr XLI/443/2002 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Kiekrz ñ rejon ulicy StarzyÒskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami)
Rada Gminy Rokietnica uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Kiekrz ñ rejon ulicy StarzyÒskiej dla czÍúci dzia≥ki
nr ewid. 104/47 i czÍúci dzia≥ki ewid. nr 119/6 ñ tereny
przeznaczone pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ z
us≥ugami nieuciπøliwymi.
2. Granice obszaru planu, o ktÛrym mowa w ust. 1 okreúla
rysunek planu w skali 1:1000, ktÛry stanowi za≥πcznik nr 1
do niniejszej uchwa≥y.
3. PrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na úrodowisko przyrodnicze,
ktÛra stanowi za≥πcznik nr 2 do uchwa≥y (niepublikowany).
ß2
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone
na rysunku planu symbole MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ i us≥ugami oznaczone na rysunku planu symbolem MN/DG/U,

3) tereny zieleni ekologicznej oznaczone na rysunku planu
symbolem ZE,
4) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
5) tereny komunikacji jezdnej i pieszej oznaczone na rysunku
planu symbolami KD-G, KD, KX i K,
6) zasady ochrony úrodowiska i zdrowia ludzi,
7) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
8) lokalne warunki, zasady i standardy i standardy kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
9) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
ß3
1. NastÍpujπce oznaczenia na rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granice zatwierdzenia planu,
b) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
c) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania,
d) strefa ochronna linii elektroenergetycznych WN.
ß4
1. IlekroÊ uchwale jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ miejscowy plan zagospodarowania, o ktÛrym mowa w ß1 niniejszej uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í
Rady Gminy Rokietnica,
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3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
4) przeznaczeniu terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ przeznaczenie podstawowe (okreúlone odpowiednim symbolem
na rysunku planu), ktÛre powinno dominowaÊ na danym
terenie.
ß5
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw
zabudowy mieszkaniowej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ i us≥ugami w Kiekrzu, o ktÛrym mowa w ß1 obejmuje
obszar 12,22 ha.
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
a) gromadzenia úciekÛw bytowych w sposÛb zagraøajπcy
ochronie gruntÛw i wÛd podziemnych,
b) spalania odpadÛw nieograniczonych,
c) prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej mogπcych wp≥ynπÊ negatywnie na stan úrodowiska przyrodniczego lub uciπøliwych dla otoczenia.
3. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
4. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej z nieuciπøliwπ
dzia≥alnoúciπ gospodarczπ i us≥ugami znaczone na rysunku
planu symbolem MN/DG/U.
5. Wyznacza siÍ tereny zieleni ekologicznej niskiej i wysokiej ñ
oznaczone symbolem ZE na rysunku planu wzd≥uø istniejπcego rowu melioracyjnego.
6. Wyznacza siÍ tereny pod stacje transformatorowe oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
7. Wyznacza siÍ drogi dojazdowe ñ wewnÍtrzne KD o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych wed≥ug ß10.
8. Wyznacza siÍ strefy ochronne od linii elektroenergetycznych
WN wed≥ug obowiπzujπcych przepisÛw.
USTALENIA SZCZEG”£OWE
ß6
MN ñ Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
1. Na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiπzuje prawo
budowy domÛw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojπcych oaz budynkÛw pomocniczych.
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 muszπ byÊ realizowane w nawiπzaniu do okreúlonego planem uk≥adu przestrzennego sieci
ulicznej z zachowaniem nastÍpujπcych zasad zagospodarowania przestrzeniπ:
a) na dzia≥ce moøliwa jest lokalizacja jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego,
b) lokalizacja budynkÛw mieszkalnych w odleg≥oúci nie mniejszej niø 5 m od linii rozgraniczajπcej drogi oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego,
c) budynki mieszkalne wolnostojπce mogπ mieÊ wbudowane
lub przybudowane pomieszczenia pomocnicze jak: garaøe,
pomieszczenia gospodarcze itp.,
d) garaøe przybudowane do budynkÛw mieszkalnych mogπ
byÊ wysuniÍte poza lico úciany budynku maksymalnie
1,0 m,
e) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ lokalizacji przybudowanych garaøy do budynku mieszkalnego przy granicy dzia≥ki sπsiedniej pod warunkiem zachowania takiej samej zabudowy
na dzia≥ce sπsiedniej,
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f) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ wolnostojπcych budynkÛw pomocniczych tj. garaøy i budynkÛw gospodarczych przy
granicy z dzia≥kami sπsiednimi. Maksymalna powierzchnia zabudowy budynkÛw pomocniczych: 60 m2,
g) minimalna wielkoúÊ dzia≥ki: 650 m2,
h) minimalna szerokoúÊ dzia≥ki: 20 m,
i) dopuszczalny maksymalny procent zabudowy dzia≥ki
wynosi:
ñ dla dzia≥ek do 100 m2 ñ 30% powierzchni dzia≥ki,
ñ dla dzia≥ek powyøej 1000 m2 ñ 20% powierzchni
dzia≥ki,
j) budynek mieszkalny: do II kondygnacji z dachem stromym w tym poddasze uøytkowe,
k) budynki pomocnicze: I kondygnacyjne z dachem stromym, maksymalna wysokoúÊ: 3,50 m,
l) realizacja podpiwniczenia budynku mieszkalnego powinna byÊ poprzedzone stosownymi badaniami geotechnicznymi, przy czym poziom parteru powinien wynosiÊ max.
1,5 m od poziomu terenu istniejπcego.
m) udzia≥ zieleni w zagospodarowaniu dzia≥ki wynosi minimum 30%,
n) ogrodzenie dzia≥ek od strony drogi: wysokoúÊ max. 1,5 m
aøurowaÊ co najmniej 60% powierzchni,
o) przed uzyskaniem pozwolenia na budowÍ zobowiπzuje
siÍ inwestora do uzgodnienia w UrzÍdzie Gminy koncepcji rozwiπzaÒ architektonicznych.
ß7
MN/DG/U ñ Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ i us≥ugami oznaczone na rysunku planu symbolem MN/DG/U.
1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jak w ß6 ust. 1 i
ust. 2 pkt b, c, d, j oraz 1.
2. Zabudowa zwiπzana z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ i us≥ugami:
a) budynki do II kondygnacji z dachem stromym lub p≥askim
o wysokoúci max. 8,5 m od poziomu terenu,
b) zakazuje siÍ prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej mogπcej pogorszyÊ stan úrodowiska naturalnego wykraczajπcego poza granice dzia≥ki w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu, wibracji itp.,
c) wymagane jest urzπdzenie na dzia≥ce pasa zieleni izolacyjnej,
d) minimalna powierzchnia dzia≥ki wynosi 1200 m2,
e) parkingi dla samochodÛw naleøy sytuowaÊ w obrÍbie
w≥asnej dzia≥ki,
f) lokalizacja budynkÛw w odleg≥oúci nie mniejszej niø 5 m
od linii rozgraniczajπcej drogi oraz zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.
3. Zabudowa pomocnicza jak w ß6 ust. 2 pkt a, d, f, k, n oraz o.
ß8
ZE Wyznacza siÍ tereny zieleni ekologicznej niskiej i úredniej
usytuowanej wzd≥uø istniejπcych rowÛw melioracyjnych pod
warunkiem zachowania dostÍpu do rowu celem jego konserwacji.
ß9
EE Wyznacza siÍ tereny pod urzπdzenia elektroenergetyczne
realizowane wg warunkÛw okreúlonych przez EnergetykÍ PoznaÒskπ S.A. i zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami.
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ß10
Dla terenÛw komunikacji ustala siÍ w zaleønoúci od miejsca
po≥oøenia i wed≥ug symboli umieszczonych na rysunku planu:
KD-G ñ droga gminna, ul. StarzyÒska wymagajπca poszerzenia
w pasie szer. ca 4,0 m jak na rysunku planu.
KD ñ drogi wewnÍtrzne ñ ulice dojazdowe, utwardzone o
szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 12 m i 10 m wg
rysunku planu (np. o nawierzchni brukowej, rozbieralnej z
obustronnym chodnikiem)
KX ñ ciπgi piesze ñ komunikacja wewnÍtrzna o nawierzchni
utwardzonej szer. min. 4,0 m.
K ñ tereny komunikacji przeznaczone na parkingi o nawierzchni
utwardzonej zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zakaz prowadzenia robÛt ziemnych powodujπcych naruszenie
stosunkÛw gruntowo-wodnych.
4. Zakaz odprowadzania nieczystoúci p≥ynnych do gruntu.
5. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia terenÛw
w sieÊ infrastruktury technicznej w powiπzaniu z systemem
gminnym: sieÊ wodociπgowπ, kanalizacjÍ deszczowπ, skablowanπ sieÊ energetycznπ, telefonicznπ, sieÊ gazowπ, gromadzenie odpadÛw bytowych w pojemnikach na kaødej posesji
z odprowadzeniem ich zgodnie z systemem gospodarki
odpadowej gminy.
6. Ustala siÍ stosowanie grzewczych paliw gazowych, p≥ynnych
lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego wraz z promowaniem nowych, proekologicznych ürÛde≥ energii.

ß11
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ
1. Zaopatrzenie w wodÍ ñ z istniejπcej sieci gminnej zlokalizowanej w ul. StarzyÒskiej.
2. Odprowadzenie úciekÛw bytowych ñ do realizowanej gminnej kanalizacji sanitarne.
3. Odprowadzenie wÛd deszczowych ñ wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane bÍdπ grawitacyjni
poprzez osadnik do rowu melioracyjnego.
4. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ.
Wyliczona wskaünikami moc zapotrzebowania Pz = 600,0 kW
dla terenu objÍtego planem wymaga:
a) wybudowania dwÛch stacji transformatorowych 15/0,4 kV
typu kontenerowego dostosowanych do docelowych
potrzeb odbiorcÛw, zlokalizowanych na wydzielonych
terenach na rysunku planu symbolami EE,
b) wykonania zasilania w/w stacji transformatorowych
15/0,4 kV z istniejπcej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV zasilajπcej wieøowπ stacjÍ transformatorowπ 15/0,4 kV ñ Nr 02-1354,
c) wykonania osiedlowej sieci niskiego napiÍcia 380/220 V
kablowej dostosowanej do docelowych potrzeb odbiorcÛw.
Ustalenie warunkÛw technicznych przy≥πczenia (WTP)
naleøy uzyskaÊ z Zak≥adu Dystrybucji Energii ñ Rejon
Dystrybucji Szamotu≥y Energetyki PoznaÒskiej S.A.
5. Zasilanie gazem.
Zasilanie gazem terenu objÍtego planem przewiduje siÍ z
istniejπcego gazociπgu w ulicy StarzyÒskiej. SieÊ osiedlowπ
niskiego ciúnienia naleøy wykonaÊ z rur polietylowych (PE)
zgodnie z ìWytycznymi realizacji sieci gazowych z polietylenu
z WOZGî.
Doprowadzenie gazu do poszczegÛlnych odbiorcÛw poprzez
szafki przeznaczone na kurek g≥Ûwny i urzπdzenia pomiarowe
zlokalizowane w ogrodzeniu na granicy posesji.

ß13
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie kszta≥towania strefy przestrzenno-wizualnej:
1. Na terenach objÍtych planem ustala siÍ:
a) obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejπcego i planowanego otoczenia,
b) sposÛb zagospodarowania i podzia≥ nieruchomoúci nie
moøe ograniczaÊ i uniemoøliwiaÊ zgodnego z prawem
dysponowania sπsiednimi posesjami.
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu.

ß12
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi:
1. Na terenie objÍtym zakazuje siÍ lokalizacji jakichkolwiek
dzia≥alnoúci us≥ugowo-gospodarczej, ktÛra stwarza≥aby uciπøliwoúci dla úrodowiska.
2. Uciπøliwoúci dla úrodowiska zwiπzane z prowadzonπ na terenie dzia≥alnoúciπ us≥ugowπ nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci na ktÛrej sπ zlokalizowane.

ß14
Okreúla siÍ stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowych op≥at, o
jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 5%.
ß15
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rokietnica zatwierdzony uchwa≥π Rady Gminy Rokietnica
Nr XXVIII/103/92 z dnia 17.09.1992 r. og≥oszony w Dz.Urz.
Woj. PoznaÒskiego Nr 1/93, poz. 4 w czÍúci objÍtej niniejszπ
uchwa≥π dla dzia≥ek nr 104/47 i 119/6, a w pozosta≥ej czÍúci
dzia≥ki nr 104/47 traci moc rÛwnieø miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Kiekrz w rejonie ulic
StarzyÒskiej i Kierskiej zatwierdzony uchwa≥π Rady Gminy Rokietnica Nr XXXIV/185/97 z dnia 28 lipca 1997 r. og≥oszony
w Dz.Urz. Woj. PoznaÒskiego Nr 17/97, poz. 150.
ß16
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rokietnica.
ß17
1) Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2) Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. JÛzef Gawron
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UCHWA£A Nr 470/XLIII/02 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszaru po≥oøonego na gruntach wsi
Zbrudzewo i Mechlin
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
ze zmianami) Rada Miejska w åremie uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ 1
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszaru po≥oøonego na gruntach
wsi Zbrudzewo i Mechlin, zwany dalej planem.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszaru
po≥oøonego na gruntach wsi Zbrudzewo i Mechlinî, opracowany w skali 1:2500, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y i jej integralnπ czÍúÊ.
3. Okreúlone na rysunku planu: granice obszaru objÍtego planem, linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub
rÛønych zasadach zagospodarowania oraz nieprzekraczalne
linie zabudowy, sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu.
ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej ñ biologicznie czynnej, przeznaczony do
pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin
okrywowych i trawy,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
miÍdzy tπ liniπ, a liniπ rozgraniczajπcπ drogi,
3) wysokoúÊ obiektÛw budowlanych ñ naleøy przez to rozumieÊ
ca≥kowitπ wysokoúÊ obiektu mierzonπ od poziomu terenu do
wierzcho≥ka kalenicy lub najwyøszego punktu dachu w przypadku dachÛw p≥askich,
4) nieuciπøliwej dzia≥alnoúÊ gospodarczej ñ naleøy przez to
rozumieÊ dzia≥alnoúÊ, ktÛrej uciπøliwoúÊ nie wykracza poza
granice dzia≥ki i nie jest zaliczana do przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.

ROZDZIA£ 2
Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny o
rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania
ß3
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw o nastÍpujπcych podstawowych funkcjach:

1) zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 7M, 8M, 10M, 14M i 25M, okreúlane dalej
symbolem M,
2) dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 2G, 6G, 13G, 15G, 18G, 20G, 21G, 23G,
26G, i 29G okreúlanej dalej symbolem G,
3) dzia≥alnoúci gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3GM,
4GM, 11GM, 12GM i 12GM, okreúlane dalej symbolem
GM,
4) zabudowy mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ,
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16MG, 17MG,
19MG, 22MG, 24MG, 28MG, 31MG I 33 MG, okreúlane
dalej symbolem MG,
5) us≥ugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U,
okreúlane dalej symbolem U,
6) gospodarki leúnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5RL, 9RL, 30RL, 34RL, 37RL i 38RL, okreúlane dalej
symbolem RL,
7) uøytkÛw zielonych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 35RZ i 36RZ, okreúlane dalej symbolem RZ,
8) uøytkÛw zielonych z zadrzewieniami, oznaczonych na
rysunku planu symbolem 32RZ/RL, okreúlane dalej symbolem RZ/RL.
2. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych
zasadach zagospodarowania okreúlono na rysunku planu.
ß4
1. Tereny dzia≥alnoúci gospodarczej G przeznacza siÍ na cele
zabudowy:
1) budynkami i urzπdzeniami s≥uøπcymi produkcji przemys≥owej, warsztatami us≥ugowymi,
2) obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaøowej nie
wiÍkszej niø 2000 m2,
3) budynkami magazynowo-sk≥adowymi, obiektami handlu
hurtowego,
4) wiatami i garaøami oraz parkingami dla samochodÛw
ciÍøarowych i sprzÍtu.
2. Na terenach G ustala siÍ zachowanie w krajobrazie pozosta≥oúci ekosystemÛw takich, jak: naturalne cieki i oczka wodne,
naturalne skarpy i zbocza, lasy oraz kÍpy drzew i krzewÛw.
ß5
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej M przeznacza siÍ na cele
zabudowy:
1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
2) budynkami gospodarczo-garaøowymi o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2.
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2. Na terenach M zakazuje siÍ budowy obiektÛw przeznaczonych do prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej.
ß6
Tereny dzia≥alnoúci gospodarczej z moøliwoúciπ budowy obiektÛw mieszkalnych jednorodzinnych GM, przeznacza siÍ na cele
zabudowy:
1) budynkami nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej,
2) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
3) budynkami gospodarczo-garaøowymi o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2.
ß7
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ MG przeznacza siÍ na cele zabudowy:
1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
2) budynkami gospodarczo-garaøowymi o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2
2. Na terenach MG:
1) zakazuje siÍ budowy wolnostojπcych obiektÛw przeznaczonych do prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej,
2) moøna przeznaczaÊ w budynkach mieszkalnych czÍúÊ
powierzchni parteru, nie przekraczajπcπ 40% powierzchni
zabudowy, na cele nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej, w tym pomieszczenia us≥ugowo-handlowe.
ß8
Na terenach uøytkÛw zielonych, gospodarki leúnej i uøytkÛw
zielonych z zadrzewieniami, oznaczonych odpowiednio symbolami RZ, RL i RZ/RL zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw.
ß9
Tereny us≥ug U przeznacza siÍ na cele zabudowy jednokondygnacyjnymi budynkami us≥ugowo-handlowymi o powierzchni nie
wiÍkszej niø 1000 m2.

ROZDZIA£ 3
Linie rozgraniczajπce drogi publiczne wraz z urzπdzeniami
pomocniczymi, a takøe tereny niezbÍdne do wytyczania
úcieøek rowerowych
ß10
1. Ustala siÍ linie rozgraniczajπce drogÍ wojewÛdzkπ klasy GP
ñ obwodnicÍ miasta årem i wsi Zbrudzewo, w ciπgu drogi
wojewÛdzkiej nr 434, oznaczonπ na rysunku planu symbolem 1 DW434G.
2. Powiπzanie obwodnicy, o ktÛrej mowa w ust. 1 z istniejπcπ
sieciπ drogowπ zapewniπ drogi, o ktÛrych mowa w ß11.
ß11
Ustala siÍ linie rozgraniczajπce:
1) drogÍ powiatowπ klasy Z ñ ≥πczπcπ skrzyøowania oznaczone
na rysunku planu numerami 2a i 2b, w ciπgu drogi powiatowej nr 32604, oznaczonπ na rysunku planu symbolem
3DP32604Z,
2) drogÍ wojewÛdzkπ nr 432 klasy G, oznaczonπ na rysunku
planu symbolem 4DW432G.

Poz. 1431

ß12
Ustala siÍ linie rozgraniczajπce wyznaczajπce pas terenu pod
budowÍ:
1) drogi powiatowej klasy Z ñ ≥πczπcej skrzyøowania oznaczone
na rysunku planu numerami 2b i 2c, w ciπgu drogi powiatowej nr 32604, oznaczony na rysunku planu symbolem
3DP32604Z,
2) drÛg dojazdowych o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych
10 m, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD,
3) drÛg lokalnych o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych
12 m, oznaczonych na rysunku planu symbolami KL,
4) ciπgu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KX.
ß13
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ moøliwoúÊ wydzielania
terenÛw z przeznaczeniem na cele komunikacji, w tym poszerzeÒ drÛg, skrzyøowaÒ, úcieøek rowerowych, drÛg wewnÍtrznych
oraz pod budowÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ 4
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczajπce tej infrastruktury
ß14
Ustala siÍ:
1) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcych stacji i sieci
poprzez ich rozbudowÍ, wymianÍ lub budowÍ nowych,
2) zaopatrzenie w wodÍ i odprowadzenie úciekÛw poprzez
budowÍ i rozbudowÍ urzπdzeÒ wodociπgowych i kanalizacyjnych.
ß15
Ustala siÍ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajπcych drogi oraz w pasie przydroønym od linii
rozgraniczajπcej pasa drogowego do linii zabudowy.

ROZDZIA£ 5
Lokalne warunki, standardy i zasady kszta≥towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenÛw, w tym rÛwnieø
linie zabudowy i gabaryty obiektÛw oraz maksymalne
i minimalne wskaüniki intensywnoúci zabudowy
ß16
Dla terenÛw 24MG, 31MG i 25M ustala siÍ poziom posadzki parterÛw budynkÛw na wysokoúci powyøej rzÍdnej 64,40 m n.p.m.
ß17
Ustala siÍ w obszarze dzia≥ek budowlanych przeznaczenie na
cele zieleni na terenach:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M ñ nie mniej niø
60% powierzchni dzia≥ki,
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ MG ñ nie mniej niø 60% powierzchni dzia≥ki,
3) dzia≥alnoúci gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej GM ñ nie mniej niø 50% powierzchni dzia≥ki,
4) dzia≥alnoúci gospodarczej G ñ nie mniej niø 30% powierzchni
dzia≥ki,
5) us≥ug U ñ nie mniej 40% powierzchni dzia≥ki.
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ß18
Ustala siÍ przeznaczenie na cele lokalizowania budynkÛw na
terenach:
1) dzia≥alnoúci gospodarczej G ñ nie wiÍcej niø 50% powierzchni
dzia≥ki,
2) dzia≥alnoúci gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej GM ñ nie wiÍcej niø 40% powierzchni dzia≥ki,
3) us≥ug ñ nie wiÍcej niø 40% powierzchni dzia≥ki,
4) zabudowy mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ MG ñ
nie wiÍcej niø 30% powierzchni dzia≥ki,
5) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M ñ nie wiÍcej niø
30% powierzchni dzia≥ki.
ß19
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci:
1) od krawÍdzi jezdni istniejπcych drÛg wojewÛdzkich ñ od 12 m
do 20 m odpowiednio do rysunku planu,
2) od linii rozgraniczajπcych drogÍ 1 DW434G ñ 20 m,
3) od linii rozgraniczajπcych drogÍ 3 DP32604Z ñ 20 m,
4) od linii rozgraniczajπcych drogi lokalne KL ñ 10 m,
5) od linii rozgraniczajπcych drogi dojazdowe KD ñ 8 m,
6) od granic drÛg wewnÍtrznych ñ 6 m,
7) od osi gazociπgu g500 ñ 38 m,
8) od ciπgu pieszo-jezdnego, ciekÛw wodnych i terenÛw gospodarki leúnej ñ zgodnie z rysunkiem planu.
ß20
Zakazuje siÍ sytuowania budynkÛw us≥ugowych i s≥uøπcych
dzia≥alnoúci gospodarczej:
1) o liczbie kondygnacji wiÍkszej niø 2 i wysokoúci wyøszej niø
12 m,
2) o liczbie kondygnacji wiÍkszej niø 1 i wysokoúci wyøszej niø
6 m ñ dla budynkÛw bez poddasza uøytkowego.
ß21
Zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw mieszkalnych:
1) innych niø z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi i
kπcie ich nachylenia od 30 do 45 stopni ñ jednakowym dla
kaødej z po≥aci, z pokryciem ceramicznym lub dachÛwkopodobnym,
2) wyøszych niø 2 kondygnacje nadziemne (w tym druga kondygnacja pod dachem stromym ñ uøytkowe poddasze) i wyøszych niø 10 m.
ß22
Zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw gospodarczo-garaøowych,
towarzyszπcych zabudowie mieszkaniowej, niøszych niø 2,5 m
i wyøszych niø 3,5 m liczπc od poziomu do gzymsu i wyøszych
niø 7,5 m w najwyøszym punkcie dachu.
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ß23
Na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej G oraz dzia≥alnoúci gospodarczej z zabudowπ mieszkaniowπ GM ustala siÍ wprowadzanie wzd≥uø granic dzia≥ek zieleni o szerokoúci 5 m.

ROZDZIA£ 6
Zasady i warunki podzia≥u na dzia≥ki budowlane
ß24
Zakazuje siÍ wydzielania dzia≥ek o powierzchni mniejszej niø:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej M ñ 800 m2,
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ MG ñ 1000 m2,
3) na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej G ñ 5000 m2,
4) na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej z zabudowπ mieszkaniowπ GM ñ 1500 m2,
5) na terenach us≥ug U ñ 3000 m2.

ROZDZIA£ 7
Przepisy koÒcowe
ß25
Na podstawie art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym okreúla siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 15%.
ß26
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
åremie.
ß27
W czÍúci objÍtej niniejszym planem:
1) traci moc uchwa≥a Nr 16/LIV/94 Rady Miasta i Gminy årem
z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
årem, opublikowana w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
PoznaÒskiego Nr 12, poz. 121 z dnia 12 lipca 1994 r.,
2) zachowuje waønoúÊ uchwa≥a Nr 452/XL/01 Rady Miejskiej
w åremie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta
årem i wsi Zbrudzewo, opublikowana w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4 poz. 181 z dnia
10 stycznia 2002 r.
ß28
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak
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1432
UCHWA£A Nr XLIX/427/02 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 25 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej w miejscowoúci Zakrzewo w rejonie ulicy Granicznej na dzia≥kach o nr ew. 186/11 i czÍúci 186/3 oraz w miejscowoúci Dπbrowa w
rejonie ulicy Granicznej na dzia≥ce o nr ew. 435/1
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z
1999 r. z pÛün.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku ñ O samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z dnia 13.12.2001) oraz w oparciu o Uchwa≥Í
Nr XXXIX/324/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca
2001 r., w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúciach
Zakrzewo i Dπbrowa, Rada Gminy Dopiewo uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy mieszkaniowej w miejscowoúci Zakrzewo na
dzia≥kach o nr ew. 186/11 i czÍúci 186/3 oraz w miejscowoúci
Dπbrowa na dzia≥ce o nr ew. 435/1.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 6,46 ha i jest po≥oøony przy
ul. Granicznej w po≥udniowo-zachodniej czÍúci wsi Dπbrowa
oraz wschodniej czÍúci wsi Zakrzewo.
Granice planu okreúlone zosta≥y na rysunku planu.
W celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw oraz podziemnego uzbrojenia technicznego osiedla, wystÍpujπcy grunt rodzimy
wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie noúnoúci gruntÛw oraz wystÍpowania wody gruntowej i jej agresywnoúci.
Obszar planu zlokalizowany jest na gruntach uøytkowanych
rolniczo i czÍúciowo zabudowanych.
Projektowane przeznaczenie w/w terenu jest zgodne z ustaleniami ìStudium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewoî.
ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
a) budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
b) ochrony úrodowiska przyrodniczego,
c) zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych i
infrastruktury technicznej,
2) okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych
bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe w strukturze
spo≥eczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leøπcej w aglomeracji miasta Poznania,
3) zmiana statusu istniejπcych dzia≥ek ñ obecnie obszar opracowania planu znajduje siÍ na terenach upraw rolnych i czÍ-

úciowo-zabudowanych. W planie projektuje siÍ zmianÍ przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wraz z okreúleniem warunkÛw architektonicznych i urbanistycznych.
ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mn),
b) tereny zieleni publicznej (ZP),
c) tereny urzπdzeÒ infrastruktury technicznej ñ stacje transformatorowe (EE),
d) tereny urzπdzeÒ komunikacji (K-D, K-X),
e) zasady podzia≥u terenu,
f) zasady uzbrojenia terenu,
g) zasady ochrony i uøytkowania terenu.
ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania ñ uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
c) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu: Mn, ZP, K-D, K-X, EE,
e) wartoúci wymiarowe: linii rozgraniczajπcych pasy drogowe,
szerokoúci jezdni, usytuowanie nieprzekraczalnej i obowiπzujπcej linii zabudowy.
ß6
Jeøeli w niniejszej uchwale mowa o:
1) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Gminy Dopiewo, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej;
2) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych;
3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y;
4) innych opracowaniach planistycznych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawierajπ lub bÍdπ zawieraÊ dodatkowe ustalenia, nie
kolidujπce z niniejszπ uchwa≥π;
5) dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakre-
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sach problemowych i w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π
i nie kolidujπce z niπ.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
1. Zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu, gazu oraz odprowadzenie i utylizacjÍ odpadÛw sta≥ych (nieczystoúci), odprowadzenie úciekÛw na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy
standard øycia mieszkaÒcÛw oraz ochronÍ úrodowiska zgodnie
z obowiπzujπcym prawem i dokumentacjami technicznymi
lub programowymi.
2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci)
obowiπzku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje nakaz:
a) prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia odpadÛw w sposÛb gwarantujπcy ochronÍ gruntu i wÛd podziemnych,
b) projektowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi, lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ elektrycznπ.
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
a) prowadzenia uciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem Mn,
b) zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci
nieøywych zwierzπt i opakowaÒ po úrodkach ochrony
roúlin,
c) spalania odpadÛw nieorganicznych.
ß9
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach
oznaczonych symbolem Mn.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolami Mn wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne. Lokalizacja budynkÛw
na dzia≥kach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi liniami zabudowy
oraz zgodnie z prawem budowlanym,
b) nieprzekraczalnπ lub obowiπzujπcπ przedniπ liniÍ zabudowy
ustala siÍ na 7,0 m,
c) garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ
czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolnostojπce. Dopuszcza siÍ lokalizowanie garaøy w granicy nieruchomoúci z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych
linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
d) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 9,0 m,
e) dachy strome o nachyleniu nie mniejszym niø 25∞ i nie
wiÍkszym niø 45∞, pokryte dachÛwkπ lub materia≥em
dachÛwkopodobnym.
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f) dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek pod warunkiem, øe projektowane budynki powstanπ zgodnie z
naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
g) na poszczegÛlnych dzia≥kach naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc parkingowych dla samochodÛw osobowych mieszkaÒcÛw. Wprowadza siÍ zakaz parkowania
na terenach zabudowy mieszkaniowej pojazdÛw o masie
ca≥kowitej przekraczajπcej 3,5 t,
h) maksymalnπ powierzchniÍ zainwestowania ustala siÍ na
30%,
i) na poszczegÛlnych nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e, dostÍpne
z ulicy,
j) na poszczegÛlnych dzia≥kach, szczegÛlnie od strony, naleøy urzπdziÊ ogrÛd ozdobny z zastosowaniem miÍdzy innym roúlin zimozielonych,
k) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala siÍ
na odprowadzenie úciekÛw bytowych do bezodp≥ywowych zbiornikÛw na úcieki,
l) ogrodzenia dzia≥ek muszπ odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, o od strony ciπgÛw komunikacyjnych wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad
poziom terenu. Zabrania siÍ stosowania ogrodzenia pe≥nego wzd≥uø drÛg oznaczonych symbolem K-D i K-X.
ß10
1. Wyznacza siÍ tereny zieleni publicznej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.
2. Na terenach zieleni publicznej oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZP wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady gospodarowania:
a) teren ogÛlnodostÍpny,
b) naleøy zaprojektowaÊ i urzπdziÊ zieleÒ niskπ i wysokπ
zrÛønicowanπ gatunkowo wzbogaconπ o elementy ìma≥ej
architekturyî.
ß11
1. Wyznacza siÍ teren stacji transformatorowej oznaczony na
rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacjÍ transformatorowπ z bezpoúrednim dostÍpem do drogi publicznej.
3. Naleøy budowaÊ stacje transformatorowe z dachami stromymi,
pokrytymi dachÛwkÍ lub materia≥em dachÛwkopodobnym.
ß12
1. Wyznacza siÍ drogi uk≥adu komunikacyjnego dla rejonu
objÍtego planem:
a) drogi dojazdowe oznaczone symbolem ñ K-D
b) drogi pieszo-jezdne oznaczone symbolem ñ K-X
2. Ustalenia szczegÛ≥owego dla uk≥adu komunikacyjnego.
Symbol Szerokość
w planie
jezdni

Szerokość
w liniach
rozgraniczających

1 K-D

6,0 m

10,0 m

2 K-D

6,0 m

10,0 m

Założenia projektowe
- jezdnię utwardzić po wykonaniu
pełnego, podziemnego uzbrojenia
technicznego
- jezdnię utwardzić po wykonaniu
pełnego, podziemnego uzbrojenia
technicznego
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1 K-X

5,0 m

8,0 m

2 K-X

5,0 m

8,0 m

3 K-X

5,0 m

8,0 m

4 K-X

5,0 m

8,0 m

4 K-X

-

6,0 m
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g
- projektowana droga pieszo-jezdna
umożliwiająca dojazd do
projektowanych działek,
- - jezdnię utwardzić po wykonaniu
pełnego, podziemnego uzbrojenia
technicznego
- droga zakończona nawrotką
10x15 m
- projektowana droga pieszo-jezdna
umożliwiająca dojazd do
projektowanych działek,
- - jezdnię utwardzić po wykonaniu
pełnego, podziemnego uzbrojenia
technicznego
- droga zakończona nawrotką
10x15 m
- projektowana droga pieszo-jezdna
umożliwiająca dojazd do
projektowanych działek,
- - jezdnię utwardzić po wykonaniu
pełnego, podziemnego uzbrojenia
technicznego
- droga zakończona nawrotką
10x15 m
- projektowana droga pieszo-jezdna
umożliwiająca dojazd do
projektowanych działek,
- - jezdnię utwardzić po wykonaniu
pełnego, podziemnego uzbrojenia
technicznego
- droga zakończona nawrotką
10x15 m
- projektowana droga piesza

ß13
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych.
Oznaczenie
terenu (symbol)

Przeznaczenie terenu

Teren zabudowy mieszkaniowej
1 Mn
19 działek, śr. pow. działki
1200,0 m2
Teren zabudowy mieszkaniowej
2 Mn
22 działki, śr. pow. działki
1486,0 m2
Łącznie 41 działek, razem Mn
1 K-D
Droga dojazdowa
2 K-D
j.w.
Razem K-D
1 K-X
Droga pieszo-jezdna
2 K-X
j.w.
3 K-X
j.w.
4 K-X
j.w.
5 K-X
Droga piesza
Razem K-X
1 ZP
Teren zieleni parkowej
Razem ZP
1 EE
Teren stacji transformatorowej
Razem EE
Razem powierzchnia terenu objętego planem

Powierzchnia terenu (ha)
2,27

3,22
5,49
0,40
0,16
0,56
0,08
0,07
0,05
0,05
0,04
0,29
0,11
0,11
0,01
0,01
6,46

Uwaga:
W zestawieniu podano orientacyjne powierzchnie dzia≥ek.
ß14
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenia kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub prze≥oøyÊ na zasadach okreúlonych w
dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na
podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu likwi-
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dacji kolizji, niezaleønie od tego, czy obszary te zosta≥y zaznaczone
na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
Na terenie opracowania naleøy dπøyÊ do budowy tylko kablowych sieci zasilajπcych. Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez Zak≥ad Energetyczny.
Dla zasilania poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ
linie kablowe niskiego napiÍcia. Z≥πcza kablowe z wbudowanymi uk≥adami pomiarowymi lokalizowaÊ naleøy w granicach
poszczegÛlnych posesji. Przewiduje siÍ jedno z≥πcze dla
jednej posesji.
Oúwietlenie ulic lampami oszczÍdnymi. Zasilanie lamp liniami kablowymi, wyposaøonymi w sterowanie automatyczne
przekaünikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych
szaf oúwietleniowych.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
W planie wyznaczono dzia≥kÍ pod stacjÍ transformatorowπ.
Budynek stacji z materia≥Ûw tradycyjnych z dachem stromym
krytym dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwko podobnym.
Planowane zapotrzebowanie mocy dla terenÛw zabudowy
mieszkaniowej:
41 domÛw x 15 kW = 615 kW.
2. Wodociπgi.
Zasilanie w wodÍ dla celÛw socjalno-bytowych i przeciwpoøarowych z gminnej sieci wodociπgowej.
SieÊ wodociπgowπ na terenie opracowania wykonaÊ przed
budowπ ulic i wyposaøyÊ jπ w hydranty uliczne do gaszenia
poøaru.
Planowane zapotrzebowanie wody:
41 domÛw x 3,5 osoby/dom x 150 dm3/dobÍ = 21.525 dm3/
/dobÍ
3. Kanalizacja sanitarna.
Rozwiπzanie docelowe-odprowadzenie úciekÛw poprzez gminnπ
sieÊ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni úciekÛw.
Rozwiπzanie do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ñ
szczelne zbiorniki bezodp≥ywowe na úcieki na kaødej posesji.
KanalizacjÍ sanitarnπ wybudowaÊ przed budowπ nawierzchni
ulic.
Planowana iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych: 19.000 dm3/
/dobÍ
4. Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe z utwardzonych ulic odprowadziÊ naleøy
do kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z powierzchni dachÛw moøna odprowadziÊ
do gruntu w granicach poszczegÛlnych dzia≥ek.
5. SieÊ gazowa
Budowa przy≥πczy odbywaÊ siÍ bÍdzie na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez zak≥ad gazowniczy.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni i chodnikÛw.
6. Telekomunikacja
Przy≥πcza telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
dojazdowych na podstawie warunkÛw technicznych.

III. USTALENIA KO—COWE
ß15
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Plan OgÛlny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo przyjÍty Uchwa≥π Nr
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XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18.12.92 r., og≥oszony
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 2
poz. 16 z dnia 01.02.93 r. oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Zakrzewie (Uchwa≥a Nr V/33/99 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 01.02.99 r. og≥oszona w Dzienniku
UrzÍdowym Woj. PoznaÒskiego Nr 7 poz. 124 z dnia 26.02.99 r.)

Poz. 1432, 1433

ß17
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Dopiewo.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie po og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß16
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 10%.

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Dopiewie
(ñ) Leszek Nowaczyk
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UCHWA£A Nr XLIX/428/02 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 25 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowoúci SkÛrzewo dzia≥ka nr 306/9
Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. r. Nr 142
poz. 1591 z dnia 13.12.2001), w oparciu o Uchwa≥Í Nr XXXIX/
/323/2001 Rady Gminy Dopiewo z 25.06.01 r. o przystπpieniu
do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci SkÛrzewo, Rada Gminy Dopiewo
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoúci SkÛrzewo, rejon ul. Szarotkowej, dzia≥ka nr
ewid. 306/9.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,37 ha i jest po≥oøony w
SkÛrzewie w gminie Dopiewo.
Projektowane osiedle znajduje siÍ po po≥udniowej stronie rzeki
SkÛrzyny.
Granice planu okreúlone zosta≥y na rysunku planu.
W celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw oraz uzbrojenia
technicznego podziemnego osiedla, wystÍpujπcy grunt rodzimy
wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie noúnoúci gruntÛw oraz wystÍpowania wody gruntowej i jej agresywnoúci.
Obszar planu zlokalizowany jest na gruntach kl. IVb i V uøytkowanych rolniczo.
Projektowane przeznaczenie w/w terenu jest zgodne z ustaleniami ìStudium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewoî.

ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
a) budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
b) ochrony úrodowiska przyrodniczego,
c) zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,
2) okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe w strukturze spo≥eczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leøπcej w
aglomeracji miasta Poznania.
3) zmiana statusu istniejπcych dzia≥ek ñ w planie projektuje siÍ
zmianÍ przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej wraz z okreúleniem warunkÛw architektonicznych i urbanistycznych.
ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej (Mn),
2) tereny zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej (MnU)
3) tereny zieleni izolacyjnej (ZI),
4) tereny ujÍcia wodnego (ST),
5) tereny urzπdzeÒ infrastruktury technicznej ñ stacje transformatorowe (EE),
6) tereny urzπdzeÒ komunikacji (K-D),
7) zasady podzia≥u terenu,
8) zasady uzbrojenia terenu,
9) zasady ochrony i uøytkowania terenu.
ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
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2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania ñ uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania úciúle okreúlone,
c) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu:
Mn, MnU, ZI, ST, EE, K-D,
e) wartoúci wymiarowe: linii rozgraniczajπcych pasy drogowe, szerokoúci jezdni, usytuowanie nieprzekraczalnej i
obowiπzujπcej linii zabudowyß6
Jeøeli w niniejszej uchwale mowa o:
1) obowiπzujπcym planie gminy, tekúcie obowiπzujπcego planu
gminy lub uchwale, naleøy przez to rozumieÊ wszystkie obowiπzujπce materia≥y formalne i prawne studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo, uchwalonego uchwa≥π nr XIII/105/99 Rady Gminy
w Dopiewie z dnia 27 wrzeúnia 1999 roku z pÛüniejszymi
zmianami;
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Gminy Dopiewo, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej;
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y;
5) innych opracowaniach planistycznych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawierajπ lub bÍdπ zawieraÊ dodatkowe ustalenia, nie
kolidujπce z niniejszπ uchwa≥π;
6) dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π
i nie kolidujπce z niπ.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu.
1. Zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu, gazu oraz odprowadzenie i utylizacjÍ odpadÛw sta≥ych (nieczystoúci) na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy standard øycia mieszkaÒcÛw
oraz ochronÍ úrodowiska zgodnie z obowiπzujπcym prawem.
2. W zakresie gospodarki úciekami ñ úcieki sanitarne oraz
deszczowe odprowadzone bÍdπ do sieci gminnych kanalizacji.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje nakaz:
a) prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia odpadÛw w sposÛb gwarantujπcy ochronÍ gruntu i wÛd podziemnych,
b) projektowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ
elektrycznπ.
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2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
a) prowadzenia uciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem Mn,
b) zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci
nieøywych zwierzπt i opakowaÒ po úrodkach ochrony
roúlin,
c) spalania odpadÛw nieorganicznych.
ß9
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach
oznaczonych symbolem Mn.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MB i 2Mn wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk≥adzie wolnostojπcym. Lokalizacja budynkÛw na dzia≥kach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi
liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
b) garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ
czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolnostojπce. Dopuszcza siÍ lokalizowanie garaøy w granicy nieruchomoúci z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych
linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
c) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 9,0 m,
d) dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek pod warunkiem, øe projektowane budynki powstanπ zgodnie z
naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
e) przednia obowiπzujπca linia zabudowy wynosi:
ñ wzd≥uø ulicy Szarotkowej ñ od 5,0 m do 9,0 m,
ñ wzd≥uø drogi dojazdowej 1 K-D ñ 5,0 m,
f) maksymalna powierzchnia zainwestowania nie moøe przekroczyÊ 25%,
g) na poszczegÛlnych dzia≥kach naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc parkingowych dla samochodÛw osobowych mieszkaÒcÛw. SamochodÛw nie moøna parkowaÊ
na drogach publicznych. Wprowadza siÍ zakaz parkowania
na terenach zabudowy mieszkaniowej pojazdÛw o masie
ca≥kowitej przekraczajπcej 3,5 t,
h) na poszczegÛlnych nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ
miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e, dostÍpne z ulicy,
i) na poszczegÛlnych dzia≥kach, szczegÛlnie od strony ulicy,
naleøy urzπdziÊ ogrÛd ozdobny z zastosowaniem miÍdzy
innym roúlin zimozielonych,
j) ogrodzenia dzia≥ek muszπ odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad poziom terenu,
k) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala siÍ
na odprowadzenie úciekÛw do bezodp≥ywowych zbiornikÛw na úcieki.
ß10
1. Wyznacza siÍ teren zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowo-handlowej na obszarach oznaczonych symbolem MnU.
2. Na terenie zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowo-handlowej
1 MnU ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ teren z zabudowπ mieszkaniowπ.
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Na terenie oznaczonym symbolem 1 MnU ustala siÍ przeznaczenie dodatkowe ñ teren us≥ug i handlu.
W budynku dopuszcza siÍ prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej. Maksymalnie 50% powierzchni uøytkowej budynku
moøe byÊ przeznaczone pod dzia≥alnoúÊ gospodarczπ.
Pozosta≥a czÍúÊ budynku musi byÊ przeznaczona na cele
mieszkaniowe.
3. Na terenie zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowo-handlowej
wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
a) lokalizacja budynku na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi na
rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
b) garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ
czÍúciπ budynku mieszkalnego lub wolnostojπce z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
c) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 10,0 m,
d) przedniπ liniÍ zabudowy ustala siÍ na 5,0 m,
e) maksymalna powierzchnia zainwestowania nie moøe przekroczyÊ 50%,
f) na dzia≥ce naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc
parkingowych dla samochodÛw. SamochodÛw nie moøna parkowaÊ na drogach publicznych,
g) na nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e, dostÍpne z ulicy,
h) ogrodzenie dzia≥ki musi odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych
wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad
poziom terenu,
i) powierzchnia uøytkowa przeznaczona w budynku pod
handel nie moøe przekroczyÊ 900 m2,
j) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala siÍ
na odprowadzenie úciekÛw do bezodp≥ywowego zbiornika na úcieki.
ß11
1. Wyznacza siÍ tereny zieleni izolacyjnej na obszarach oznaczonym na rysunku planu symbolem ZI.
2. Na terenie przeznaczonym pod zieleÒ izolacyjnπ oznaczonym
symbolem 1 ZI wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
a) dla terenu ZI naleøy opracowaÊ projekt zieleni, uwzglÍdniajπcy koniecznoúÊ nasadzeÒ drzewami liúciastymi i iglastymi oraz krzewami ozdobnymi,
b) w granicach dzia≥ki mieúci siÍ strefa ochrony poúredniej
dla studni ñ ujÍcia wody na terenie 1 ST,
c) naleøy zazieleniÊ teren w sposÛb nie powodujπcy zmniejszenia uøytecznoúci wody lub jej ürÛde≥ w studni ñ ujÍciu
wody 1 ST,
d) naleøy zapewniÊ odprowadzenie wÛd opadowych w taki
sposÛb, aby nie mog≥y one przedostawaÊ siÍ do urzπdzeÒ
s≥uøπcych do ujÍcia i poboru wody na terenie oznaczonym symbolem 1 ST,
e) nie stosowaÊ úrodkÛw ochrony roúlin, owadobÛjczych,
nawozÛw naturalnych i sztucznych,
f) nie gromadziÊ (sk≥adowaÊ) materia≥Ûw mogπcych mieÊ
wp≥yw na stan czystoúci wÛd podziemnych,
g) naleøy zapewniÊ ogrodzenie terenu w sposÛb nie powodujπcy zmniejszenia uøytecznoúci istniejπcych ujÍÊ wody
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lub jej ürÛde≥ i zapobiec wchodzenia na ten teren osobom
nieupowaønionym (ustawienie tablic informacyjnych).
ß12
1. Wyznacza siÍ tereny studni ujÍcia wody oznaczonych na rysunku planu symbolem ST.
2. Na terenie studni ñ ujÍcia wody oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1 ST wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
a) w granicach dzia≥ki mieúci siÍ strefa ochrony bezpoúredniej dla studni,
b) naleøy zazieleniÊ teren w sposÛb nie powodujπcy zmniejszenia uøytecznoúci wody lub jej ürÛde≥,
c) naleøy zapewniÊ odprowadzenie wÛd opadowych w taki
sposÛb, aby nie mog≥y one przedostawaÊ siÍ do urzπdzeÒ
s≥uøπcych do ujÍcia i poboru wody,
d) nie stosowaÊ úrodkÛw ochrony roúlin, owadobÛjczych,
nawozÛw naturalnych i sztucznych,
e) nie gromadziÊ (sk≥adowaÊ) materia≥Ûw mogπcych mieÊ
wp≥yw na stan czystoúci wÛd podziemnych.
ß13
1. Wyznacza siÍ tereny stacji transformatorowych oznaczonych
na rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacje transformatorowe z bezpoúrednim dostÍpem do drogi publicznej.
3. Naleøy budowaÊ stacje transformatorowe z dachami stromymi,
pokrytymi dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwko-podobnym.
ß14
1. Wyznacza siÍ drogi uk≥adu komunikacyjnego dla rejonu objÍtego planem ñ droga dojazdowa oznaczona symbolem K-D.
2. Ustalenia szczegÛ≥owe dla uk≥adu komunikacyjnego.
Symbol Szerokość
w planie
jezdni

1 K-D

5,0 m

Szerokość
w liniach
rozgraniczających

Założenia projektowe

8,0 m

- projektowana droga dojazdowa
umożliwiająca dojazd do
projektowanych działek,
- pas drogowy wykonać zgodnie
z przepisami,
- jezdnię utwardzić po wykonaniu
pełnego, podziemnego uzbrojenia
technicznego

ß15
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych.
Oznaczenie
terenu (symbol)

Przeznaczenie terenu

Teren zabudowy mieszkaniowej
10 działek o średniej pow. 960 m2
2 Mn
j.w. 5 działek pow. śr. 900 m2
Łącznie 15 działek, pow. śr. 940 m2, razem Mn
Teren zabudowy mieszkaniowo1 MnU
usługowo-handlowy
Razem MnU
1 ZI
Teren zieleni izolacyjnej
Razem ZI
1 ST
Teren studni ujęcia wodnego
Razem ST
1 EE
Teren stacji transformatorowej
Razem EE
1 K-D
Droga dojazdowa
Razem K-D
Razem powierzchnia terenu objętego planem
1 Mn

Powierzchnia terenu
(ha)
0,96
0,45
1,41
0,11
0,11
0,60
0,60
0,15
0,15
0,01
0,01
0,09
0,09
2,37
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ß16
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenia kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub prze≥oøyÊ na zasadach okreúlonych w
dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na
podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu likwidacji kolizji, niezaleønie od tego, czy obszary te zosta≥y zaznaczone na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
Naleøy dπøyÊ do budowy tylko kablowych sieci zasilajπcych.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez
Zak≥ad Energetyczny.
Dla zasilania poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ
linie kablowe niskiego napiÍcia. Z≥πcza kablowe z wbudowanymi uk≥adami pomiarowymi lokalizowaÊ naleøy w granicach
poszczegÛlnych posesji. Przewiduje siÍ jedno z≥πcze dla
jednej posesji.
Oúwietlenie ulic lampami oszczÍdnymi. Zasilanie lamp liniami
kablowymi, wyposaøonymi w sterowanie automatyczne przekaünikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych szaf
oúwietleniowych.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
W planie wyznaczono dzia≥kÍ pod stacjÍ transformatorowπ.
SzerokoúÊ dzia≥ki 1 EE 10 m od strony jezdni 1 K-D. Architektura budynku stacji z materia≥Ûw tradycyjnych z dachem
stromym krytym dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwko podobnym. W planie zak≥ada siÍ skablowanie istniejπcej napowietrznej linii energetycznej przebiegajπcych przez teren
opracowania. Planowane zapotrzebowanie mocy:
16 dzia≥ek x 15 kW = 240 kW.
2. Wodociπgi.
Zasilanie w wodÍ dla celÛw socjalno-bytowych i przeciwpoøarowych z gminnej sieci wodociπgowej.
SieÊ wodociπgowπ na terenie opracowania wykonaÊ przed
budowπ ulic i wyposaøyÊ jπ w hydranty uliczne do gaszenia
poøaru.
Planowane zapotrzebowanie wody:
16 domÛw x 3,5 osoby/dom x 150 dm3/dobÍ = 8400 dm3/
/dobÍ
3. Kanalizacja sanitarna.
Rozwiπzanie docelowe ñ odprowadzenie úciekÛw poprzez
gminnπ sieÊ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni úciekÛw.
Rozwiπzanie do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ñ
szczelne zbiorniki bezodp≥ywowe na úcieki na kaødej posesji.
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KanalizacjÍ sanitarnπ wybudowaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
Planowana iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych: 7560 dm3/
/dobÍ
4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzonych ulic odprowadzone bÍdπ
do kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z powierzchni dachÛw naleøy odprowadziÊ
do gruntu w granicach poszczegÛlnych dzia≥ek.
5. SieÊ gazowa
W bezpoúrednim sπsiedztwie terenu opracowania znajduje
siÍ czynna sieÊ gazowa.
Budowa przy≥πczy odbywaÊ siÍ bÍdzie na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez zak≥ad gazowniczy.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni i chodnikÛw.
6. Telekomunikacja
Przy≥πcze telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
dojazdowych na podstawie warunkÛw technicznych.

III. USTALENIA KO—COWE
ß17
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Plan OgÛlny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo przyjÍty Uchwa≥π
Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18.12.92 r., og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego
nr 2 poz. 16 z 01.02.93 r.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie 14 dni po og≥oszeniu w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß19
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 10%.
ß20
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Dopiewo.

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Dopiewie
(ñ) Leszek Nowaczyk
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1434
UCHWA£A Nr XLIV/495/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz na obszarze czÍúci dzia≥ki po≥oøonej
w Paczkowie przy ul. Ch≥odnej oznaczonej numerem geodezyjnym 200 ñ teren objÍty zmianπ 1,50 ha (zmiana przeznaczenia
z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.) oraz artyku≥ 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 z pÛün.zm.) w zwiπzku z uchwa≥π Nr XXXIV/
/396/2001 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 30 maja 2001 r.
o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ki po≥oøonej w Paczkowie przy ul. Ch≥odnej
oznaczonej numerem geodezyjnym 200 ñ teren objÍty zmianπ
1,50 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ pas na g≥ÍbokoúÊ
50 m od drogi ñ zgodnie z koncepcjπ zagospodarowania terenu)
Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz, zatwierdzonego Uchwa≥π
Nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.01.
1994 r. obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ w Paczkowie przy
ul. Ch≥odnej oznaczonπ numerem geodezyjnym 200 o powierzchni 1,50 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ pas na
g≥ÍbokoúÊ 50 m od drogi ñ zgodnie z koncepcjπ zagospodarowania terenu).
2. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy
za≥πcznik graficzny do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ 1
Ustalenia ogÛlne
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1 ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,

6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ jakπ tworzπ
lica úcian budynkÛw,
11)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni
terenu, wyraøony w procentach,
12)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych,
13)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe
dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami.
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pÛün.zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pÛün.zm.),
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 627),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych
ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ñ Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628),
8) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z pÛün.zm.),
9) rozporzπdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych,

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5529 ó

jakim powinny odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny
oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93,
poz. 589 z pÛün.zm.),
11)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
ß4
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika z uchwa≥y Nr XLVII/350/98 z dnia
29 kwietnia 1998 r. i uchwa≥y Nr IX/73/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r. Rady Miejskiej w SwarzÍdzu o przystπpieniu do
sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu czÍúci dzia≥ki o nr ewid. 200 w czÍúci
wsi Paczkowo. Zgodnie z wyøej wymienionπ uchwa≥π, planem ustala siÍ:
1) przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi,
3) tereny przeznaczone dla realizacji celÛw publicznych oraz
linie rozgraniczajπce te tereny,
4) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury,
5) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz urzπdzenia terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektÛw, a takøe maksymalnie lub minimalne
wskaüniki intensywnoúci zabudowy,
6) zasady i warunki podzia≥u terenÛw na dzia≥ki budowlane,
7) szczegÛlne warunki zagospodarowania terenÛw, w tym
zakaz zabudowy, wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid≥owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw
rolnych.

ROZDZIA£ 2
Ustalenia szczegÛ≥owe planu
ß5
1. Obszar objÍty planem.
1) Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni oko≥o
1,50 ha.
2) Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest w czÍúci
wsi Paczkowo przy ul. Ch≥odnej obejmujπcy teren czÍúci
dzia≥ki nr 200.
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2. Granice obszaru objÍtego planem.
1) Granice obszaru objÍtego planem przedstawiono na rysunku planu.
ß6
1. Ustalenie przeznaczenia terenÛw oraz linii rozgraniczajπcych
tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
1) Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ przeznaczenie
podstawowe:
a) teren zabudowy mieszkaniowej z us≥ugami rzemieúlniczymi, oznaczony na rysunku planu symbolem MN,
b) drogÍ dojazdowπ oznaczonπ na rysunku plany symbolem KD1 ñ ul. Ch≥odna,
c) drogÍ dojazdowπ oznaczonπ na rysunku plany symbolem KD2,
d) docelowπ drogÍ dojazdowπ oznaczonπ na rysunku
planu symbolem KD3.
2) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ustala siÍ przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ gospodarczπ i rzemieúlniczπ w rozumieniu ß2 pkt 7 i 12,
pod warunkiem nie przekraczania na granicy nieruchomoúci dopuszczalnych wartoúci uciπøliwoúci, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
3) LiniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub
rÛønych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciπg≥a
na rysunku planu.
2. Linie rozgraniczajπce ulice wewnÍtrzne oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi.
1) Linie rozgraniczajπce ulic wewnÍtrznych oraz drÛg publicznych przedstawiono na rysunku planu.
2) Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ:
a) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku symbolem
KD1 i KD2 i docelowπ KD3, dla ktÛrych ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 10,0 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
ñ minimalnπ szerokoúÊ jezdni 6,0 m,
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy odrÍbne i szczegÛlne, a takøe Polskie
Normy,
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy,
ñ dopuszcza siÍ realizacjÍ, w liniach rozgraniczajπcych ulicy, chodnika o szerokoúci minimum 2,0 m.
3. Tereny przeznaczone dla realizacji celÛw publicznych oraz
linie rozgraniczajπce te tereny.
Na terenie objÍtym planem wydziela siÍ ulice dojazdowe, bÍdπce terenami publicznymi, oznaczone na rysunku planu symbolem: KD1, KD2 i docelowπ KD3. Linie rozgraniczajπce ulic
stanowiπ linie rozgraniczajπce terenÛw przeznaczonych dla
realizacji celÛw publicznych.
4. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury.
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych ulic, przy zachowaniu przepisÛw odrÍbnych
i szczegÛlnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
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a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siÍ do
czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych,
b) kanalizacja deszczowa: ustala siÍ powierzchniowe odprowadzenie wÛd deszczowych docelowo do sieci kanalizacji gminnej, zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych: z istniejπcej sieci wodociπgowej ÿ 100 w ulicy
Ch≥odnej,
d) urzπdzenia elektroenergetyczne ze stacji transformatorowej na warunkach okreúlonych przez w≥aúciwego dysponenta sieci elektroenergetycznej,
e) zasilanie w gaz ñ planuje siÍ zasilanie w gaz poprzez
rozbudowÍ sieci,
f) gospodarka cieplna ñ do celÛw grzewczych nie dopuszcza siÍ paliw sta≥ych ñ nie dotyczy kominkÛw,
g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w
przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych.
5. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz urzπdzenia terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty
obiektÛw, a takøe maksymalne i minimalne wskaüniki intensywnoúci zabudowy.
1) Na terenie oznaczonym symbolem MN, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolnostojπce do wysokoúci II kondygnacji wraz z poddaszem uøytkowym,
b) dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kπcie nachylenia od 20∞ do 45∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych,
c) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy: 6 m od
linii rozgraniczajπcych drogi dojazdowej KD1 i KD2,
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy do 35% powierzchni
dzia≥ki, min. 100 m2 pod warunkiem nie przekroczenia
wskaünika,
e) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wbudowanych lub
przybudowanych do budynku mieszkalnego,
f) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wolnostojπcych w
strefach zabudowy danego obszaru, w sposÛb nie
kolidujπcy dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich,
g) powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub
przybudowanych moøe wynosiÊ maksymalnie 40 m2,
o wysokoúci pomieszczenia nie wiÍkszej niø 2,5 m.
6. Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane.
1) Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ podzia≥y zgodnie
z rysunkiem planu.
2) Dopuszcza siÍ zmiany powierzchni i uk≥adu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powsta≥e po podziale
nieruchomoúci:
a) nie mogπ byÊ mniejsze niø 800 m2,
b) muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do ulicy,
c) granice dzia≥ek bÍdπ prowadzone pod kπtem prostym
lub zbliøonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczajπcych ulic.
3) Dopuszcza siÍ, o ile zajdzie taka potrzeba, ≥πczenie dzia≥ek i realizacjÍ na nich jednego budynku mieszkalnego i
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rzemieúlniczego, pod warunkiem, øe bÍdπ zachowane
warunki okreúlone w przepisach i odrÍbnych oraz ustaleniach planu.
7. SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz
zabudowy, wynikajπcy z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid≥owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw rolnych.
1) Obs≥ugÍ komunikacyjnπ: ustala siÍ z drogi dojazdowej
KD1 i nowoprojektowanej drogi dojazdowej KD2, przy
czym dla zjazdÛw ustala siÍ:
a) w≥πczenie z ulic pod kπtem prostym lub zbliøonym do
prostego,
b) zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach
szerokoúci utwardzonych zjazdÛw,
c) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø
ulic.
2) Na ca≥ym obszarze planu ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych, unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw z terenu nieruchomoúci winno
odbywaÊ siÍ na zasadach okreúlonych w przepisach
odrÍbnych i szczegÛlnych.
3) Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez
niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe
sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzenie úciekÛw.
4) Zakazuje siÍ:
a) na terenach objÍtych planem budowy budynkÛw inwentarskich,
b) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na
obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
c) lokalizacji inwestycji i obiektÛw szkodliwych dla úrodowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska, wymienionych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.

ROZDZIA£ 3
Przepisy koÒcowe
ß7
Plan zachowuje waønoúÊ, jeúli:
1. Nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu.
2. Nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß8
Z dniem wejúcia w øycie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz w czÍúci wsi Paczkowo, traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz w tym zakresie.
ß9
Ustala siÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej op≥aty
od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art. 36
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ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci
30%.
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ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXV/216/2002 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Opalenicy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica przyjÍtego Uchwa≥π
Nr XXVIII/168/93 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica (Dz.Urz.
Wojew. PoznaÒskiego Nr 9, poz. 90) okreúlone w ß2 i ß3 oraz
na rysunkach planu stanowiπcych za≥πczniki graficzne nr 1, 1a,
2, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7-10, 10a, 11, 11a, 11b, 12, 12a-c, 13,
14, 14a, 15, 15a, 15b, 16, 16a, 17, 17a, 18, 19 do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Ustalenia ogÛlne dotyczπce wszystkich terenÛw objÍtych zmianπ:
1. Charakter obiektÛw mieszkalnych: max. 2-kondygnacje +
stromy dach z poddaszem uøytkowym, kryty dachÛwkπ lub
materia≥em imitujπcym dachÛwkÍ.
2. Dopuszcza siÍ realizacjÍ budynkÛw gospodarczych, garaøy
lub obiektÛw garaøowo-gospodarczych wy≥πcznie parterowych, usytuowanych zgodnie z rysunkami planu w skali
1:1000, o powierzchni przekraczajπcej zaprojektowanπ o
max. 10%. Dla terenÛw bez za≥πcznika szczegÛ≥owego,
ustala siÍ nieprzekraczalne wielkoúci w/w obiektÛw:
1) na terenach MJ ñ 60 m2 powierzchni zabudowy,
2) na terenach MG ñ 30% powierzchni dzia≥ki (≥πcznie z budynkiem mieszkalnym).
3. Obowiπzujπ linie zabudowy okreúlone w za≥πcznikach w skali
1:1000, dla pozosta≥ych terenÛw ñ wg zapisu w ustaleniach
szczegÛ≥owych.
4. Prowadzona dzia≥alnoúÊ gospodarcza nie moøe pogarszaÊ
stanu úrodowiska, nie moøe kolidowaÊ z zabudowπ mieszka-

niowπ na danej dzia≥ce lub na dzia≥kach sπsiednich, a uciπøliwoúÊ zak≥adu musi zamykaÊ siÍ w granicach dzia≥ki.
5. Do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siÍ odprowadzenie úciekÛw do szczelnych zbiornikÛw na
dzia≥kach lub ñ o ile warunki gruntowo-wodne pozwolπ do
urzπdzeÒ indywidualnych z rozsπczkowaniem na dzia≥ce.
6. Dopuszcza siÍ stosowanie dla celÛw grzewczych wy≥πcznie
paliw proekologicznych.
7. Nie dopuszcza siÍ realizacji wkopanych zbiornikÛw na paliwa
p≥ynne.
ß3
Ustalenia szczegÛ≥owe dotyczπce poszczegÛlnych terenÛw objÍtych zmianπ:
1. Wyznacza siÍ w £Íczycach (dz. 46) teren pod zabudowÍ
mieszkaniowπ z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, oznaczony na
rysunku planu symbolem XXXIVMG (za≥. nr 1), dla ktÛrego:
1) dopuszcza siÍ podzia≥ terenu na max. 2 dzia≥ki,
2) ustala siÍ liniÍ zabudowy od krawÍdzi drogi gminnej ñ
min. 15.
2. Wyznacza siÍ w £Íczycach (czÍúÊ dz. nr 342) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, oznaczony na rysunku planu symbolem XXXVMG (za≥. nr 1 i 1a),
dla ktÛrego:
1) dopuszcza siÍ podzia≥ terenu na dzia≥ki zgodnie z za≥πcznikiem nr 1a lub na dzia≥ki szersze ñ z zachowaniem
zasady usytuowania budynku gospodarczego i mieszkalnego,
2) w ramach terenu oznaczonego symbolem G dopuszcza
siÍ realizacjÍ szko≥y nauki jazdy.
3. Wyznacza siÍ w Terespotockich (dz. nr 30/8) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu symbolem XXXVIMJ (za≥. nr 2), dla ktÛrego:
1) wprowadza siÍ podzia≥ prostopad≥y do drogi na max. 3
dzia≥ki budowlane,
2) ustala siÍ min. odleg≥oúÊ budynku mieszkalnego od krawÍdzi drogi ñ 15 m.
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4. Wyznacza siÍ w Terespotockich (czÍúÊ dz. nr 177) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu symbolem XXXVIIMJ (za≥. nr 2):
1) dzia≥kÍ o szerokoúci ca 40 m i g≥Íbokoúci 60 m wydziela
siÍ w sπsiedztwie dzia≥ki nr 287/3L,
2) ustala siÍ linie zabudowy od lasu ñ min. 25 m, od drogi
ñ min. 15 m.
5. Wyznacza siÍ w Terespotockich (czÍúÊ dz. nr 93/2) teren
pod zabudowÍ mieszkaniowπ z dzia≥alnoúciπ agroturystycznπ, oznaczony na rysunku planu symbolem XXXVIIIMG (za≥.
nr 3).
6. Wyznacza siÍ w Terespotockich (czÍúÊ dz. nr 241) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu symbolem XXXIXMJ (za≥. nr 4 i 4a), dla ktÛrego:
1) utrzymuje siÍ istniejπce siedlisko (zgodnie z planem
ogÛlnym gminy),
2) dopuszcza siÍ podzia≥ na max. 5 dzia≥ek.
7. Wyznacza siÍ w Kopankach (dz. nr 193 i 238) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ lub letniskowπ, oznaczony na rysunku planu symbolem XLIM JR (za≥. nr 5), w
ramach ktÛrego:
1) dzia≥kÍ nr ewid. 193 przeznacza siÍ max. 3 dzia≥ki budowlane,
2) obowiπzuje nieprzekraczalna linia zabudowy od lasu
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie,
3) dzia≥kÍ nr ewid. 238 przeznacza siÍ pod uprawy ogrodnicze lub zaplecze rekreacyjne dla wyznaczonych dzia≥ek
budowlanych, z moøliwoúciπ podzia≥u odpowiadajπcego
podzia≥owi dz. nr 193),
4) obs≥uga komunikacyjna ciπgiem pieszo-jezdnym o szerokoúci 6 m poprowadzonym poprzez teren dzia≥ek nr ewid.
191/1 i 238 po ich wschodniej stronie.
8. Wyznacza siÍ w UúciÍcicach (czÍúÊ dz. nr 498/5) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku symbolem XLIIMJ (za≥. nr 6 i 6a), w ramach ktÛrego:
1) wydziela siÍ 4 dzia≥ki budowlane,
2) wydziela siÍ pas ochronny szerokoúci 15 m pod liniπ
elektroenergetycznπ 15 kV, ktÛry pozostawia siÍ w dotychczasowym uøytkowaniu.
9. Wyznacza siÍ w Wojnowicach (czÍúci dz. nr 268/1 i 270/1)
teren pod dzia≥alnoúÊ gospodarczπ, oznaczony na rysunku
planu symbolem XLIIIG (za≥. nr 7), z dojazdem zabezpieczonym poprzez dzia≥ki 268/2 i 270/2.
10. Wyznacza siÍ w Urbanowie (czÍúÊ dz. nr 146/4) teren pod
siedlisko z obiektami dla prowadzenia upraw specjalnych,
oznaczony na rysunku planu symbolem XLIVMR (za≥. nr 8),
ustala siÍ minimalnπ odleg≥oúÊ zabudowy od drogi ñ 15 m.
11. Wyznacza siÍ w Dakowych Mokrych (czÍúÊ dz. nr 12/5)
teren pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu symbolem XLVMJ (za≥. nr 9), dla
ktÛrego:
1) dopuszcza siÍ podzia≥ na max. 2 dzia≥ki, prostopad≥y do
drogi,
2) ustala siÍ liniÍ zabudowy ñ min. 15 m od krawÍdzi drogi.
12. Wyznacza siÍ w Wojnowicach (dz. Nr 388/3 i 388/50 teren
pod ubojniÍ, oznaczony na rysunku planu symbolem XLVIG,
ZI, ZO (za≥. nr 10 i 10a), dla ktÛrego:
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1) utrzymuje siÍ istniejπcπ ubojniÍ, dopuszcza siÍ jej modernizacjÍ i rozbudowÍ w ramach terenu oznaczonego na
za≥πczniku nr 10a symbolem G,
2) nie dopuszcza siÍ realizacji budynku mieszkalnego,
3) obszar funkcjonalnie zwiπzany z ubojniπ, oznaczony symbolem ZI, ZO na za≥πczniku nr 10a, przeznacza siÍ pod
zieleÒ o charakterze izolacyjnym i ochronnym, w ramach
tego terenu dopuszcza siÍ realizacjÍ urzπdzeÒ zwiπzanych z oczyszczalniπ úciekÛw z ubojni.
13. Wyznacza siÍ w Kopankach (dz. nr 167/3, 167/7, 169/3
i 169/6) teren pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
oznaczony na rysunku planu symbolem XLVIIMJ, KD (za≥. nr 11
i 11a), odleg≥oúÊ zabudowy od linii elektroenergetycznej NN
ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami. Wyznacza siÍ teren
pod trafostacjÍ oznaczony symbolem EE.
14. Wyznacza siÍ w Kopankach (czÍúÊ dz. nr 158/2) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu symbolem XLVIIIMJ (za≥. nr 11 i 11b), w ramach
ktÛrego dopuszcza siÍ wydzielenie maksymalnie 2 dzia≥ek
budowlanych.
15. Wyznacza siÍ w Kopankach (czÍúÊ dz. nr 306/1) tereny pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczone na rysunku planu symbolem XLIXMJ (za≥. nr 12 i 12a), w ramach
ktÛrych utrzymuje siÍ istniejπcπ napowietrznπ liniÍ elektroenergetycznπ 15 kV.
16. Wyznacza siÍ w Kopankach (czÍúÊ dz. nr 216/1) tereny pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczone na rysunku planu symbolem LMJ (za≥. nr 12 i 12b).
17. Wyznacza siÍ w Kopankach dz. nr 250/1) teren pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku
planu symbolem LIMJ, KD (za≥. 12 i 12c), w ramach ktÛrego:
1) utrzymuje siÍ istniejπcπ zabudowÍ, dopuszczajπc jej modernizacjÍ, rozbudowÍ i wymianÍ na nowπ na zasadach
okreúlonych w ustaleniach ogÛlnych.
2) dopuszcza siÍ wydzielenie maksymalnie 4 dzia≥ek budowlanych obs≥ugiwanych z projektowanej drogi dojazdowej KD.
18. Wyznacza siÍ w Koz≥owie (dz. nr 11/10) teren pod zabudowÍ
mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu
symbolem LII MJ (za≥. nr 13), ustala siÍ min. odleg≥oúÊ
zabudowy od drogi ñ 10 m.
19. Wyznacza siÍ Terespotockich (czÍúÊ dz. nr 228/5) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu symbolem LIII MJ (za≥. nr 14 i 14a), w ramach
ktÛrego dopuszcza siÍ wydzielenie maksymalnie 5 dzia≥ek
budowlanych.
20. Wyznacza siÍ w Poraøynie (dz. nr 254/3) teren pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ i drogÍ dojazdowπ, oznaczony na rysunku planu symbolem LIVMJ, KD (za≥. nr 15 i
15a) w ramach ktÛrego dopuszcza siÍ wydzielenie max. 3
dzia≥ek budowlanych obs≥ugiwanych z projektowanej drogi
dojazdowej KD. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu uzaleønia siÍ od wynikÛw badaÒ
geologicznych.
21. Wyznacza siÍ w Poraøynie (czÍúÊ dz. nr 228/1) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu symbolem LVMJ (za≥. nr 15 i 15b).
22. Wyznacza siÍ w Dakowych Mokrych (dz. nr 235, 236, 237
i 276/1) teren pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
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oznaczony na rysunku planu symbolem LVIMJ (za≥. nr 16 i
16a), w ramach ktÛrego:
1) dopuszcza siÍ wydzielenie max. 9 dzia≥ek budowlanych
obs≥ugiwanych z projektowanej drogi KD,
2) czÍúÊ terenu pozostawia siÍ w uøytkowaniu rolniczym,
3) wyznacza siÍ teren pod trafostacjÍ oznaczony symbolem
EE.
23. Wyznacza siÍ w Wojnowicach (czÍúÊ dz. nr 209) teren pod
zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczony na rysunku planu symbolem LVIIMJ (za≥. nr 17 i 17a), w ramach
ktÛrego dopuszcza siÍ wydzielenie maksymalnie 2 dzia≥ek
budowlanych.
24. Przeznacza siÍ dzia≥kÍ nr 501 w £agwach oznaczonπ na
rysunku planu symbolem LVIIILS pod zalesienie.
25. Wyznacza siÍ w Drapaku (dz. nr 38) teren pod siedlisko i
uprawÍ pieczarek, oznaczony na rysunku planu symbolem
LIX MR (za≥. nr 19), posadowienie obiektÛw ñ na warunkach
okreúlonych w opracowanej opinii geotechnicznej.
ß4
Wszystkie drogi dojazdowe wyznaczone w ß2 i ß3 na gruntach
prywatnych uznaje siÍ za drogi wewnÍtrzne.
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ß5
Ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ od wzrostu wartoúci nieruchomoúci
w wysokoúci 30%.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Opalenicy.
ß7
Traci moc uchwa≥a Nr XXVIII/168/93 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przyjÍcia miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego ñ w czÍúci
objÍtej zmianami zatwierdzonymi niniejszπ uchwa≥Í.
ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr inø. Henryk Wojciechowski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5535 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5536 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5537 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5538 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5539 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5540 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5541 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5542 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5543 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5544 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5545 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5546 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5547 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5548 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5549 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5550 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5551 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5552 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5553 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5554 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5555 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5556 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5557 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5558 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5559 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5560 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5561 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5562 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5563 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5564 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5565 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5566 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5567 ó

Poz. 1435

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48

ó 5568 ó

Poz. 1436

1436
UCHWA£A Nr XXIII/207/02 RADY MIEJSKIEJ ØERKOWA
z dnia 4 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planÛw ogÛlnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ØerkÛw
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
ze zmianami) Rada Miejska Øerkowa uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta ØerkÛw przyjÍtego uchwa≥π
Nr 13/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Øerkowie z dnia
9 czerwca 1988 r. oraz zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy ØerkÛw przyjÍtego
uchwa≥π nr 81/86 rady Narodowej Miasta i Gminy w Øerkowie z dnia 26 listopada 1986 r. zwanπ dalej zmianπ planu
obejmujπcπ tereny po≥oøone w mieúcie ØerkÛw oraz wsiach
BrzÛstkÛw i ØÛ≥kÛw.
2. Uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice okreúlajπ
rysunki zmiany planu, stanowiπce za≥πczniki do niniejszej
uchwa≥y i jej integralnπ czÍúÊ, zatytu≥owane:
a) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Øerkowa dla dzia≥ki nr 86î
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y, opracowany w
skali 1:1000,
b) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Øerkowa dla dzia≥ek nr 671/2,
670î stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do uchwa≥y, opracowany
w skali 1:1000,
c) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Øerkowa dla dzia≥ek nr 5, 130,
144î stanowiπcy za≥πcznik nr 3 do uchwa≥y, opracowany
w skali 1:1000,
d) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Øerkowa dla dzia≥ki nr 516/2î
stanowiπcy za≥πcznik nr 4 do uchwa≥y, opracowany w
skali 1:500,
e) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Øerkowa dla dzia≥ki nr 531,
532, 533, 535, 536, 572, 573, 574, 575, czÍúÊ 577/2î
stanowiπcy za≥πcznik nr 5 do uchwa≥y, opracowany w
skali 1:1000,
f) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Øerkowa dla dzia≥ek nr 410/2,
413, 414, 415î stanowiπcy za≥πcznik nr 6 do uchwa≥y,
opracowany w skali 1:1000,
g) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy ØerkÛw dla dzia≥ki nr 23 we

wsi BrzÛstkÛwî stanowiπcy za≥πcznik nr 7 do uchwa≥y,
opracowany w skali 1:1000,
h) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy ØerkÛw dla dzia≥ek nr 25/24
i 25/25 we wsi BrzÛstkÛwî stanowiπcy za≥πcznik nr 8 do
uchwa≥y, opracowany w skali 1:1000,
i) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy ØerkÛw dla dzia≥ek nr 126/1,
130/8, 130/9, 123/2, 124, 125 we wsi ØÛ≥kÛwî stanowiπcy za≥πcznik nr 9 do uchwa≥y, opracowany w skali
1:1000,
j) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy ØerkÛw dla dzia≥ki nr 2/2 we
wsi ØÛ≥kÛwî stanowiπcy za≥πcznik nr 10 do uchwa≥y,
opracowany w skali 1:1000,
k) ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy ØerkÛw dla dzia≥ki nr 12/6 we
wsi ØÛ≥kÛwî stanowiπcy za≥πcznik nr 11 do uchwa≥y,
opracowany w skali 1:1000.
ß2
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
a) wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
b) umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
c) wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu zagospodarowania terenu,
d) ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ñ Mj,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i wielorodzinnej z us≥ugami ñ MU,
c) tereny zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej, oznaczone
na rysunku planu symbolem U/M,
d) tereny us≥ug z zieleniπ towarzyszπcπ, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ñ U/Zp,
e) tereny us≥ug sportu z zieleniπ towarzyszπcπ, oznaczone
na rysunku zmiany planu symbolem ñ U/Zp,
f) tereny dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem ñ G,
g) tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem ñ ZP,
h) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem:
kD ñ ulice dojazdowe
kD-X ñ ciπgi pieszo-jezdne
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ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 1 wyznacza siÍ tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ Mj, dla ktÛrej ustala siÍ:
1) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych-wolnostojπcych,
2) w ramach budynku mieszkalnego zezwala siÍ na lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, jednak nie wiÍcej niø 10 m od poziomu
terenu do najwyøszego punktu dachu,
4) rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu lub wielospadowe),
z po≥aciami symetrycznymi, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy,
5) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 30∞ do 50∞,
6) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
7) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomocniczych (garaøe,
magazynki, itp.) o powierzchni maksymalnej 50 m2,
9) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw pomocniczych ñ I kondygnacja, nie wiÍcej niø 4 m w linii gzymsu i nie wiÍcej niø
7 m w najwyøszym punkcie,
10)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
30%,
11)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß4
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 2 wyznacza siÍ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ Mj ustala
siÍ:
1) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych-wolnostojπcych,
2) w ramach budynku mieszkalnego zezwala siÍ na lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w
tym poddasze uøytkowe, jednak nie wiÍcej niø 10 m od
poziomu terenu do najwyøszego punktu dachu,
4) rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu lub wielospadowe), z po≥aciami symetrycznymi, zbiegajπcymi siÍ w
kalenicy,
5) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 30∞ do 50∞,
6) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
7) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych
nie wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomocniczych (garaøe,
magazynki, itp.) o powierzchni maksymalnej 50 m2,
9) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw pomocniczych ñ I kondygnacja, nie wiÍcej niø 4 m w linii gzymsu i nie wiÍcej
niø 7 m w najwyøszym punkcie,
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10)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 30%,
11)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
b) tereny us≥ug z zieleniπ towarzyszπcπ ñ U/Zp, dla ktÛrych
ustala siÍ:
1) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw us≥ugowych o wysokoúci do II kondygnacji w tym poddasze uøytkowe, nie
wiÍcej niø 10 m,
2) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- lub
wielospadowe),
3) nachylenie po≥aci dachowych ñ 30∞ do 50∞,
4) zezwala siÍ na stosowanie dachÛw p≥askich lub kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
5) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
6) poziom parteru budynkÛw nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniπ terenu,
7) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 40%,
8) wprowadzenie nasadzeÒ drzew i krzewÛw zgodnie z warunkami siedliskowymi,
9) zezwala siÍ lokalizacjÍ urzπdzeÒ s≥uøπcych rekreacji, úcieøek spacerowych i rowerowych,
10)zezwala siÍ na lokalizowanie parkingÛw na powierzchni
terenu,
11)zezwala siÍ lokalizacjÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej,
c) ulice dojazdowe ñ kD i ciπg pieszo-jezdny ñ kD-X, dla ktÛrych
ustala siÍ:
1) projektowane ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku ñ
kD o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10 m, z
wydzielonπ jezdniπ o szerokoúci min. 5 m lub chodnikiem
jednostronnym lub w uk≥adzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych, dla ciπgu pieszojezdnego kD-X rezerwuje siÍ pas terenu o szerokoúci 2 m
na poszerzenie istniejπcej drogi,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych,
3) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji,
d) tereny zieleni publicznej Zp dla ktÛrych ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyjπtkiem
obiektÛw ma≥ej architektury,
2) zachowanie istniejπcej zieleni wysokiej w szczegÛlnoúci
starodrzewu,
3) wprowadzenie nasadzeÒ drzew i krzewÛw zgodnie z warunkami siedliskowymi,
4) zezwala siÍ na urzπdzenie terenu i lokalizacjÍ urzπdzeÒ
s≥uøπcych rekreacji, úcieøek spacerowych i rowerowych,
5) zezwala siÍ na prowadzenie sieci i lokalizacjÍ urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej.
ß5
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 3 wyznacza siÍ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ Mj, dla
ktÛrych ustala siÍ:
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1) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych,
2) w ramach budynku mieszkalnego zezwala siÍ na lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w
tym poddasze uøytkowe, jednak nie wiÍcej niø 10 m od
poziomu terenu do najwyøszego punktu dachu,
4) rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu i wielospadowe)
z po≥aciami symetrycznymi, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy,
5) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 30∞ do 50∞,
6) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
7) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych
nie wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomocniczych (garaøe, magazynki, itp.) o powierzchni maksymalnej 50 m2,
9) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw pomocniczych ñ
I kondygnacja, nie wiÍcej niø 4 m w linii gzymsu i nie
wiÍcej niø 7 m w najwyøszym punkcie,
10)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 30%,
11)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z us≥ugami ñ MU, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych lub jednorodzinnych wraz z zabudowπ us≥ugowπ,
2) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do III kondygnacji w
tym poddasze uøytkowe,
3) funkcje us≥ugowe naleøy realizowaÊ w parterach budynkÛw mieszkalnych lub jako oddzielne budynki,
4) rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu i wielospadowe),
z po≥aciami symetrycznymi, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy,
5) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 30∞ do 50∞,
6) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
7) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych
nie wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw us≥ugowych i pomocniczych (garaøe, magazynki, itp.) o powierzchni maksymalnej 100 m2,
9) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw us≥ugowych i pomocniczych ñ I kondygnacja, nie wiÍcej niø 4 m w linii
gzymsu i nie wiÍcej niø 7 m w najwyøszym punkcie,
10)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 40%,
11)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
c) tereny us≥ug sportu z zieleniπ towarzyszπcπ ñ US/Zp, dla
ktÛrych ustala siÍ:
1) zezwala siÍ na lokalizacjÍ wszelkich urzπdzeÒ i obiektÛw
s≥uøπcych realizacji funkcji sportu i rekreacji,
2) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw us≥ugowych o wysokoúci II kondygnacji, nie wiÍcej niø 10 m,
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3) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i
wielospadowe),
4) nachylenie po≥aci dachowych ñ 30∞ do 50∞,
5) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
6) zezwala siÍ stosowanie dachÛw p≥askich lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
7) poziom parteru budynkÛw nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniÍ terenu,
8) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 40%,
9) wprowadzenie nasadzeÒ drzew i krzewÛw zgodnie z warunkami siedliskowymi,
10)zezwala siÍ na urzπdzenie terenu i lokalizacje urzπdzeÒ
s≥uøπcych rekreacji, úcieøek spacerowych i rowerowych,
11)zezwala siÍ na lokalizowanie parkingÛw na powierzchni
terenu,
12)zezwala siÍ na prowadzenie sieci i lokalizacjÍ urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej.
d) wyznacza siÍ ulice dojazdowe ñ kD, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe, oznaczone na
rysunku ñ kD o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych
10 m, z wydzielonπ jezdniπ o szerokoúci min. 5 m lub
chodnikiem jednostronnym lub w uk≥adzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji
urzπdzeÒ podziemnych,
3) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej
posesji.
ß6
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 4 wyznacza siÍ tereny
zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej U/M, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) ze wzglÍdu na fakt, øe teren ten objÍty jest úcis≥a ochronπ
konserwatorskπ wszelka dzia≥alnoúÊ inwestycyjna wymaga
uzgodnienia z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw,
2) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw us≥ugowych z towarzyszπcπ funkcjπ mieszkaniowπ, o zwartej pierzei i rÛwnej linii
zabudowy,
3) nakazuje siÍ dostosowanie zasad zagospodarowania dzia≥ki
i formy architektonicznej nowych budynkÛw do istniejπcej
zabudowy rynku,
4) nakazuje siÍ zrÛønicowanie budynkÛw w wysokoúci kalenicy
na wzÛr istniejπcej zabudowy rynku,
5) nakazuje siÍ zblokowanie nowej zabudowy z zabudowπ istniejπcπ,
6) funkcje mieszkaniowe naleøy lokalizowaÊ na wyøszych kondygnacjach budynkÛw,
7) dla zapewnienia dojazdu do dzia≥ek po≥oøonych na ty≥ach terenu objÍtego zmianπ planu nakazuje siÍ realizacjÍ ogÛlnodostÍpnego przejazdu pod budynkiem o wymiarach minimalnych odpowiadajπcych przepisom przeciwpoøarowym tj. o
wysokoúci przejazdu w úwietle co najmniej 4,2 m i szerokoúci przejazdu w úwietle co najmniej 3,6 m, proponowany
wariant lokalizacji przejazdu przedstawia rysunek planu.
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ß7
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 5 wyznacza siÍ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ Mj, dla
ktÛrych ustala siÍ:
1) zezwala siÍ na lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych-wolnostojπcych,
2) w ramach budynku mieszkalnego zezwala siÍ na lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zamieszczenia powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego
ruchu samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w
tym poddasze uøytkowe, jednak nie wiÍcej niø 10 m od
poziomu terenu do najwyøszego punktu dachu,
4) rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- lub wielospadowe), z po≥aciami symetrycznymi, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy,
5) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 30∞ do 50∞,
6) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowa lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
7) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych
nie wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomocniczych (garaøe, magazynki, itp.) o powierzchni maksymalnej 50 m2,
9) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw pomocniczych ñ
I kondygnacja, nie wiÍcej niø 4 m w linii gzymsu i nie
wiÍcej niø 7 m w najwyøszym punkcie,
10)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 30%,
11)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
b) wyznacza siÍ ulice dojazdowe kD oraz ciπg pieszo-jezdny
kD-X, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe, oznaczone na
rysunku ñ kD o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych
10 m (dla ciπgu pieszo-jezdnego kD-X ñ szerokoúÊ min
5 m), z wydzielonπ jezdniπ o szerokoúci min. 5 m lub
chodnikiem jednostronnym lub w uk≥adzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji
urzπdzeÒ podziemnych,
3) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej
posesji.
ß8
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 6 wyznacza siÍ tereny
us≥ug sportu z zieleniπ towarzyszπcπ ñ US/Zp, dla ktÛrych ustala
siÍ:
1) zakaz lokalizacji obiektÛw kubaturowych, z wyjπtkiem urzπdzeÒ ma≥ej architektury,
2) wprowadzenie nasadzeÒ drzew i krzewÛw zgodnie z warunkami siedliskowymi,
3) zezwala siÍ na urzπdzenie terenu i lokalizacje urzπdzeÒ
s≥uøπcych rekreacji, úcieøek spacerowych i rowerowych,
4) zezwala siÍ na lokalizowanie parkingÛw na powierzchni
terenu,
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5) zezwala siÍ na prowadzenie sieci i lokalizacjÍ urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej.
ß9
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 7 wyznacza siÍ tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ Mj, dla ktÛrych ustala
siÍ:
1) zezwala siÍ na lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych-wolnostojπcych,
2) w ramach budynku mieszkalnego zezwala siÍ na lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, jednak nie wiÍcej niø 10 m od poziomu
terenu do najwyøszego punktu dachu,
4) rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe), z
po≥aciami symetrycznymi, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy,
5) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 30∞ do 50∞
6) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
7) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomocniczych (garaøe,
magazynki, itp.) o powierzchni maksymalnej 50 m2,
9) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw pomocniczych ñ I kondygnacja, nie wiÍcej niø 4 m w linii gzymsu i nie wiÍcej niø
7 m w najwyøszym punkcie,
10)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 25%,
11)minimalna powierzchniÍ zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
ß10
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 8 wyznacza siÍ tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ Mj, dla ktÛrych ustala
siÍ:
1) ze wzglÍdu na po≥oøenie terenu w strefie widokowej zabytkowego zespo≥u dworsko-parkowego oraz w strefie ochrony
archeologicznej wszelka dzia≥alnoúÊ inwestycyjna wymaga
uzgodnienia z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw, a w
przypadku odkrycia podczas prac budowlanych obiektÛw
archeologicznych naleøy fakt ten zg≥osiÊ Konserwatorowi
ZabytkÛw Archeologicznych,
2) nakazuje siÍ dostosowanie zasad zagospodarowania terenu
oraz formÍ architektonicznπ budynkÛw do tradycyjnej architektury regiony,
3) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych-wolnostojπcych,
4) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, jednak nie wiÍcej niø 9 m od poziomu
terenu do najwyøszego punktu dachu,
5) rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwuspadowe i wielospadowe),
6) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 30∞ do 50∞
7) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ,
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8) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
9) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomocniczych (garaøe,
magazynki, itp.) o powierzchni maksymalnej 50 m2,
10)wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw pomocniczych ñ I kondygnacja, nie wiÍcej niø 4 m w linii gzymsu i nie wiÍcej niø
7 m w najwyøszym punkcie,
11)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 25%,
12)nakazuje siÍ zachowanie istniejπcej zieleni wysokiej w szczegÛlnoúci starodrzewu,
13)minimalna powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki
ß11
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 9 wyznacza siÍ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ Mj, dla
ktÛrych ustala siÍ:
1) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych-wolnostojπcych,
2) w ramach budynku mieszkalnego zezwala siÍ na lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w
tym poddasze uøytkowe, jednak nie wiÍcej niø 10 m od
poziomu terenu do najwyøszego punktu dachu,
4) rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu i wielospadowe),
z po≥aciami symetrycznymi, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy,
5) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 30∞ do 50∞
6) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
7) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych
nie wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomocniczych (garaøe, magazynki, itp.) o powierzchni maksymalnej 50 m2,
9) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw pomocniczych ñ
I kondygnacja, nie wiÍcej niø 4 m w linii gzymsu i nie
wiÍcej niø 7 m w najwyøszym punkcie,
10)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 30%,
11)minimalna powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
b) ulice dojazdowe kD oraz ciπgi pieszo-jezdne kD-X, dla ktÛrych
ustala siÍ:
1) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe, oznaczone na
rysunku ñ kD o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10
m (dla ciπgu pieszo-jezdnego kD-X ñ szerokoúÊ min 5 m),
z wydzielonπ jezdniπ o szerokoúci min. 5 m lub chodnikiem jednostronnym lub w uk≥adzie jednoprzestrzennym
z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji
urzπdzeÒ podziemnych,
3) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji.

Poz. 1436

ß12
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 10 wyznacza siÍ
tereny dzia≥alnoúci gospodarczej ñ G, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza, handel hurtowy, bazy, sk≥ady i magazyny,
parkingi w tym dla samochodÛw ciÍøarowych, garaøe, stacje
obs≥ugi pojazdÛw, stacje benzynowe, urzπdzenia infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
2) zakaz lokalizacji obiektÛw handlu masowego detalicznego,
3) wysokoúÊ budynkÛw do II kondygnacji z zakazem realizacji
budynkÛw o wysokoúci powyøej 12,5 m,
4) zezwala siÍ na wszelkie rozwiπzania dachÛw, w tym kombinacje dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
5) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 50%,
6) minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 30% ich powierzchni,
7) nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy okreúlonπ na rysunku planu.
ß13
Na obszarze oznaczonym na za≥πczniku nr 11 wyznacza siÍ
tereny dzia≥alnoúci gospodarczej ñ G, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza, handel hurtowy, bazy, sk≥ady i magazyny,
parkingi w tym dla samochodÛw ciÍøarowych, garaøe, stacje
obs≥ugi pojazdÛw, stacje benzynowe, urzπdzenia infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
2) zakaz lokalizacji obiektÛw handlu masowego detalicznego,
3) wysokoúÊ budynkÛw do II kondygnacji z zakazem realizacji
budynkÛw o wysokoúci powyøej 12,5 m,
4) zezwala siÍ na wszelkie rozwiπzania dachÛw, w tym kombinacje dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
5) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 50%,
6) minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 30% ich powierzchni,
7) nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy okreúlonπ na rysunku planu.

ROZDZIA£ III
ß14
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1) na rysunkach przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
2) zezwala siÍ na inny podzia≥ na dzia≥ki pod warunkiem
spe≥nienia ustaleÒ pkt 3,
3) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd z istniejπcych lub projektowanych drÛg oraz szerokoúÊ nie mniejszπ niø 20 m, z wyjπtkiem dzia≥ki 516/2 w Øerkowie dla
ktÛrej zezwala siÍ na inne parametry dzia≥ek, pod warunkiem
uzgodnienia z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw,
4) zezwala siÍ na scalenia dotychczasowych i nowowyznaczonych dzia≥ek, pod warunkiem, øe nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich.
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ß15
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej:
a) wodociπg ñ zaopatrzenie w wodÍ nastπpi poprzez pod≥πczenie do gminnej sieci wodociπgowej,
b) kanalizacja sanitarna ñ úcieki sanitarne odprowadzane
bÍdπ do istniejπcej kanalizacji sanitarnej, kaødy zak≥ad
wytwarzajπcy úcieki inne niø bytowo-gospodarcze, musi
posiadaÊ w≥asne podczyszczalnie, zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw do wszelkiego rodzaju zbiornikÛw. Docelowo odprowadzanie wszystkich úciekÛw do oczyszczalni,
c) kanalizacja deszczowa ñ wody deszczowe czyste odprowadzane bÍdπ do gruntu lub w maksymalny sposÛb
zagospodarowywane przez inwestora, zanieczyszczone
wody opadowe z drÛg i placÛw po uprzednim podczyszczeniu w osadnikach odprowadzane bÍdπ do kolektora,
d) sieÊ energetyczna (skablowana, podziemna) ñ sposÛb
zasilania i uk≥ad sieci wraz z sieci transformatorami
wewnÍtrznymi (zak≥adowymi) rozwiπzany bÍdzie na etapie programowania i projektowania realizacyjnego i uzgodniony z EK-S.A.,
e) sieÊ telefoniczna (skablowana podziemna) ñ warunki
techniczne przy≥πczenia do sieci okreúli operator sieci na
etapie programowania i projektowania realizacyjnego,
f) sieÊ gazowa ñ zaopatrzenie w gaz nastπpi z istniejπcej
sieci gazowej. warunki techniczne przy≥πczenia do sieci
rozdzielczej okreúli ZUG.
2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, zezwala siÍ na
odprowadzenie úciekÛw do bezodp≥ywowych, o gwarantowanej szczelnoúci.
3. Ustala siÍ gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
4. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych
i p≥ynnych nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
5. Naleøy zachowaÊ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w przypadku koniecznoúci jego naruszenia, zapewniÊ rozwiπzanie zastÍpcze.
6. Zakazuje siÍ odprowadzania nieoczyszczonych úciekÛw do istniejπcych ciekÛw.
7. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß16
Na terenach objÍtych planem zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
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naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) ferm hodowlanych,
4) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
ß17
Dla kaødego rodzaju zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe
Stawka procentowa s≥uøπca naliczaniu op≥aty
na rzecz gminy
ß18
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 25%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci. W odniesieniu do gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ
gminy, bπdü zbywalnych na jej rzecz, jednorazowa op≥ata w
przypadku zbycia nieruchomoúci nie bÍdzie naliczana.
ß19
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr 113/88 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Øerkowie z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie
oceny aktualnoúci miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta ØerkÛw (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa Kaliskiego Nr 18 z 25 sierpnia 1988 roku ze
zmianami) oraz uchwa≥y nr 81/86 Rady Narodowej Miasta i
Gminy w Øerkowie z dnia 26 listopada 1986 r. w sprawie
ustalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy ØerkÛw (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa
Kaliskiego Nr 2 z 5 marca 1987 r. ze zmianami) w zakresie
uregulowanym ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß20
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu
Øerkowa.
ß21
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Kasper Ekert
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UCHWA£A Nr LXXXIII/960/2002 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaÒcami miasta Poznania
Na podstawie art. 5a, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miasta Poznania uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ zasady i tryb prowadzenia z mieszkaÒcami konsultacji w przypadkach przewidzianych ustawπ lub innych istotnych dla miasta sprawach. Postanowienia nie dotyczπ konsultacji przeprowadzanych przez organy osiedlowe, o ktÛrych
mowa w ß5 uchwa≥y.
2. Konsultacje przeprowadzane sπ w celu poznania opinii mieszkaÒcÛw o poddanej konsultacjom sprawie.
3. Konsultacje mogπ polegaÊ na:
1) wyraøeniu opinii i z≥oøeniu uwag do sprawy bÍdπcej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiπzaÒ.
4. Uprawnionymi do udzia≥u w konsultacjach sπ osoby posiadajπce prawo wyborcze, zamieszka≥e na terenie miasta Poznania.
5. Konsultacje, w zaleønoúci od ich przedmiotu, mogπ mieÊ
zasiÍg:
1) ogÛlnomiejski,
2) lokalny ñ dotyczπcy mieszkaÒcÛw okreúlonego terenu.
6. O przeprowadzenie konsultacji wystÍpuje Rada Miasta z w≥asnej inicjatywy, na wniosek Zarzπdu Miasta lub komisji Rady
Miasta.
7. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien okreúlaÊ
przedmiot oraz zasiÍg terytorialny lub úrodowiskowy konsultacji.
8. Postanowienia ust. 3 pkt 2 i 3, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 i 7
nie majπ zastosowania do konsultacji dotyczπcych projektÛw
statutÛw jednostek pomocniczych ñ osiedli.
ß2
1. Przeprowadzenie konsultacji zarzπdza Prezydent Miasta Poznania najpÛüniej w terminie 3 miesiÍcy od uchwalenia przez
RadÍ Miasta konsultacji lub w terminie wskazanym we
wniosku.
2. Zarzπdzenie Prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno zawieraÊ w szczegÛlnoúci okreúlenie:
1) przedmiotu konsultacji,
2) terenu objÍtego konsultacjami lub uprawnionych do
udzia≥u w konsultacjach,
3) terminu i miejsca:
a) wy≥oøenia materia≥Ûw dotyczπcych sprawy bÍdπcej
przedmiotem konsultacji,
b) udzielania wyjaúnieÒ i przyjmowania opinii,

4) jednostek wyznaczonych do udzielania wyjaúnieÒ i przyjmowania opinii,
5) terminu, w ktÛrym mieszkaÒcy mogπ zg≥aszaÊ swoje
opinie.
3. Zarzπdzenie Prezydenta og≥asza siÍ poprzez rozplakatowanie
na terenie objÍtym konsultacjami.
4. Termin konsultacji wynosi co najmniej 5 dni, a jego bieg rozpoczyna siÍ najwczeúniej po up≥ywie 7 dni od dnia og≥oszenia
zarzπdzenia o konsultacji.
5. Informacje o zarzπdzeniu konsultacji podaje siÍ w prasie lokalnej najpÛüniej na 7 dni przed pierwszym dniem konsultacji.
ß3
Zarzπd Miasta Poznania najpÛüniej 14 dni od ostatniego dnia wyznaczonego do zg≥aszania przez mieszkaÒcÛw opinii i uwag
przekazuje je Radzie Miasta Poznania i jednostkom organizacyjnym, ktÛrych dotyczy≥a sprawa poddana konsultacji.
ß4
1. Konsultacje w sprawie projektÛw statutÛw jednostek pomocniczych ñ osiedli, zwanych dalej osiedlami, zarzπdza Prezydent najpÛüniej w terminie 3 miesiÍcy od dnia przekazania
Zarzπdowi Miasta Poznania przez Przewodniczπcego Rady
Miasta projektu statutu osiedla.
2. Konsultacje dotyczπce projektu statutu ustalajπcego, øe organem uchwa≥odawczym w osiedlu ma byÊ ogÛlne zebranie
mieszkaÒcÛw, przeprowadza siÍ po uzyskaniu opinii w≥aúciwych komisji Rady Miasta:
1) przed podjÍciem uchwa≥y o utworzeniu takiego osiedla,
2) przed podjÍciem uchwa≥y ustalajπcej zmianÍ dotychczasowego organu uchwa≥odawczego w istniejπcym osiedlu, z rady osiedla na ogÛlne zebranie mieszkaÒcÛw.
3. Do konsultacji projektÛw statutÛw osiedli stosuje siÍ odpowiednio postanowienia ß1 ust. 1, 2, 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 5
pkt 2, ß2 ust. 2-5 oraz ß3 uchwa≥y.
ß5
1. Konsultacje na swoim terenie mogπ przeprowadzaÊ organy
osiedlowe.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji okreúla organ
uchwa≥odawczy osiedla w odrÍbnej uchwale.
3. O zamiarze, przedmiocie i formie przeprowadzenia konsultacji organy osiedlowe zobowiπzane sπ powiadomiÊ RadÍ
Miasta.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Poznania.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 48
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ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i podlega og≥oszeniu na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Miasta Poznania i w
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siedzibach delegatur UrzÍdu oraz opublikowaniu w ìBiuletynie
Miejskimî.
Przewodniczπcy
Rady Miasta Poznania
(ñ) Dariusz LipiÒski

1438
KOMUNIKAT STAROSTY KOåCIA—SKIEGO
z dnia 11 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia miesiÍcznego kosztu utrzymania mieszkaÒca w domach pomocy spo≥ecznej funkcjonujπcych na terenie
powiatu koúciaÒskiego w 2002 r.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo≥ecznej (Dz.U. Nr 64/1998, poz. 414 z
pÛüniejszymi zmianami)
ustala siÍ i og≥asza:
1. MiesiÍczny koszt utrzymania mieszkaÒca w 2002 roku w
Domu Pomocy Spo≥ecznej w Jarogniewicach w kwocie
1.931,15 z≥

2. MiesiÍczny koszt utrzymania mieszkaÒca w 2002 roku w
Domu Pomocy Spo≥ecznej w Moúciszkach w kwocie
1.891,95 z≥

Starosta
(ñ) Jerzy Skoracki
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