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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 
oraz po stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG 
z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, 
oraz w oparciu o uchwaEę nr XLVI/351/10 z 29 mar-
ca 2010 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w miejscowo[ci Skórzewo, rejon ul. 
Ks. Kozierowskiego Rada Gminy Dopiewo uchwala, 
co następuje: 

DZIAD I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w miej-
scowo[ci Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego, 
zwaną dalej ｧplanemｦ.

2. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Dopiewo.

3. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 

- zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Dopiewo o sposo-

bie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zaEącznik 
nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Dopiewo o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - zaEącznik nr 3.

4) Granice obszaru objętego planem okre[lono w 
czę[ci graficznej planu.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Gminy Dopiewo;

2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
graficzną planu stanowiącą zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

3) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć obsza-
ru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią rozgra-
niczającą, o okre[lonym przeznaczeniu, oznaczony 
na rysunku planu symbolem

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgrani-
czającej terenu, przed nieprzekraczalną linią zabudo-
wy mogą być sytuowane: schody zewnętrzne, ry-
zality, balkony, tarasy, wykusze oraz inne elementy 
wystroju architektonicznego o gEęboko[ci nie prze-
kraczającej 1,2 m od lica [ciany budynku;

5) budynku mieszkalnym jednorodzinnym ｠ defi-
nicja zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmia-
nami)

6) kwartale zabudowy mieszkaniowej ｠ nalery 
przez to rozumieć teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej lub teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wy-
dzielony liniami rozgraniczającymi;

7) zabudowie jednorodzinnej szeregowej ｠ nalery 
przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne 
szeregowe z maksymalnie dwoma lokalami miesz-
kalnymi;

8) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć dach 
nachylony pod kątem do 12°;

9) dachu sko[nym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o dwóch lub więcej pEaszczyznach spadku, na-
chylony pod kątem od 25° do 45°;

10) dominancie architektonicznej ｠ nalery przez 
to rozumieć obiekt budowlany lub jego czę[ć, której 
nie obowiązują ustalenia przepisów szczegóEowych 
niniejszej uchwaEy w zakresie linii zabudowy;

11) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
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UCHWADA NR LV/400/10 RADY GMINY DOPIEWO

 z dnia 25 papdziernika 2010 r.
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejsco-
wo[ci Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego
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waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych.

DZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 
18MN, 19MN, 20MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz zabudowy usEugowej oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U;

3) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 
7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP;

4) tereny publicznych ciągów pieszych oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1KX, 2KX;

5) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 
11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW.

RozdziaE I
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) nakaz zachowania ciągEo[ci powiązaG prze-
strzennych i funkcjonalnych projektowanych ele-
mentów dróg;

2) nakaz sytuowania budynków przy uwzględnie-
niu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu;

3) nakaz ksztaEtowania zabudowy w sposób har-
monijnie wkomponowany w otoczenie;

4) zakaz lokalizowania urządzeG i obiektów prze-
sEaniających i utrudniających ruch pieszych i pojaz-
dów;

5) nakaz stosowania przepisów odrębnych w sto-
sunku do dziaEaG związanych z usuwaniem, prze-
mieszczaniem mas ziemnych lub skalnych w związ-
ku z realizacją inwestycji;

6) nakaz zastosowania powierzchni umorliwiają-
cej infiltracje wód opadowych.

RozdziaE II
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz aby oddziaEywanie związane z funkcją 
terenu nie powodowaEo przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów emisji do [rodowiska okre[lonych 
w przepisach odrębnych;

2) stosowanie rozwiązaG projektowo ｠ budowla-
nych zapewniających warunki akustyczne zgodne z 
obowiązującymi normami;

3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko i po-
tencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, z 
dopuszczeniem inwestycji celu publicznego.

RozdziaE III
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji 
inwestycji związanych z zabudowywaniem i zago-
spodarowaniem terenu dziaEek nr ewid. 425/118, 
425/119, 425/120, ustala się obowiązek prowa-
dzenia badaG archeologicznych. Inwestor winien 
uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne 
przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

RozdziaE IV
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie realizacji obiektów maEej archi-
tektury, urządzeG technicznych, ciągów pieszych i 
[cierek rowerowych oraz zieleni, zgodnie z zasada-
mi okre[lonymi w niniejszej uchwale;

2) nakaz zastosowania rozwiązaG umorliwiają-
cych sprawne i nie kolizyjne poruszanie się uczest-
ników ruchu;

3) nakaz ksztaEtowania przestrzeni z zachowaniem 
widoczno[ci oraz zastosowanie trwaEych i estetycz-
nych elementów urządzenia ulic.

RozdziaE V
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§8. W odniesieniu do obiektów zabytkowych pod-
legających ochronie prawnej obowiązują ustalenia 
zawarte w §6.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu

§9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
7MN, 8MN, 10MN, 11MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
17MN, 18MN, 19MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - budynki mieszkal-
ne jednorodzinne w zabudowie szeregowej;
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2) przeznaczenie dopuszczalne - budynki miesz-
kalne jednorodzinne wolnostojące;

3) nakazuje się realizację w ramach wydzielone-
go kwartaEu zabudowy mieszkaniowej tylko jedne-
go rodzaju zabudowy mieszkaniowej, tj. zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;

4) powierzchnię zabudowy ｠ max. 35% po-
wierzchni dziaEki;

5) powierzchnię biologicznie czynną ｠ min. 45% 
powierzchni dziaEki;

6) ilo[ć kondygnacji ｠ maksymalnie 2 kondygna-
cje nadziemne;

7) dach sko[ny dwu lub wielospadowy;
8) kolor pokrycia dachowego ｠ ceglastoczerwo-

ny, grafitowy oraz ich odcienie;
9) kolor elewacji zewnętrznych - pastelowe z 

gamy: biel, ber, piaskowy, róEty, oliwkowy z do-
puszczeniem cegEy klinkierowej, okEadzin ceramicz-
nych, kamienia naturalnego, okEadzin drewnianych 
oraz tynków;

10) maksymalną wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu przy gEównym wej[ciu do budynku do gEów-
nej kalenicy dachu ｠ 10,0 m;

11) maksymalną wysoko[ć ogrodzenia od strony 
terenów publicznych ｠ 1,5 m;

12) zakaz stosowania ogrodzeG z prefabrykowa-
nych przęseE betonowych od strony terenów pu-
blicznych;

13) nakaz zapewnienia miejsca na gromadzenie 
odpadów staEych, zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrębnych;

14) nakaz zapewnienia na terenie dziaEki budow-
lanej co najmniej jednego miejsca postojowego dla 
obsEugi jednego lokalu mieszkalnego;

15) dopuszczenie realizacji budynków gospodar-
czo ｠ gararowych, usEugowych wbudowanych w 
budynkach mieszkalnych lub dobudowanych do bu-
dynków mieszkalnych o maksymalnej powierzchni 
zabudowy 50 m2 przy speEnieniu wymagaG:

a) wysoko[ć zabudowy: 1 kondygnacja nadziem-
na, maksymalna wysoko[ć od poziomu terenu do 
kalenicy dachu ｠ 6,5 m,

b) dach pEaski lub sko[ny dwu lub wielospadowy,
c) architekturę oraz kolorystykę elewacji dostoso-

wać nalery do budynku mieszkalnego;
16) w zakresie ochrony przed haEasem, tereny 

7MN, 8MN, 10MN, 11MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
17MN, 18MN, 19MN kwalifikowane są jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

17) obsEugę komunikacyjną terenu poprzez drogi 
wewnętrzne;

18) sytuowanie projektowanych budynków zgod-
nie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odle-
gEo[ci:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
1KDW, 6KDW, 7KDW, 10KDW,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 8MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
6KDW, 10KDW, 11KDW,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 10MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
1KDW, 7KDW, 8KDW, 10KDW,

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 11MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
10KDW, 11KDW, 12KDW,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 13MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
1KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 14MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
9KDW, 10KDW, 12KDW, 13KDW,

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 15MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
12KDW, 13KDW, 14KDW,

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 17MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
1KDW, 9KDW, 13KDW oraz zachodniej granicy te-
renu objętego zmianą miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego,

i) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 18MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
13KDW, 14KDW, 15KDW,

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 19MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
13KDW, 14KDW, 15KDW oraz zachodniej granicy 
terenu objętego zmianą miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

§10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 9MN, 12MN, 
16MN, 20MN ustala się:

1) przeznaczenie - budynki mieszkalne jednoro-
dzinne wolnostojące;

2) powierzchnię zabudowy ｠ max. 35% po-
wierzchni dziaEki;

3) powierzchnię biologicznie czynną ｠ min. 45% 
powierzchni dziaEki;

4) ilo[ć kondygnacji ｠ maksymalnie 2 kondygna-
cje nadziemne;

5) dach sko[ny dwu lub wielospadowy;
6) kolor pokrycia dachowego ｠ ceglastoczerwo-

ny, grafitowy oraz ich odcienie;
7) kolor elewacji zewnętrznych - pastelowe z 

gamy: biel, ber, piaskowy, róEty, oliwkowy z do-
puszczeniem cegEy klinkierowej, okEadzin ceramicz-
nych, kamienia naturalnego, okEadzin drewnianych 
oraz tynków;

8) maksymalną wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu przy gEównym wej[ciu do budynku do kaleni-
cy dachu ｠ 10,0 m;

9) maksymalną wysoko[ć ogrodzenia od strony 
terenów publicznych ｠ 1,5 m;

10) zakaz stosowania ogrodzeG z prefabrykowa-
nych przęseE betonowych od strony terenów pu-
blicznych;

11) nakaz zapewnienia miejsca na gromadzenie 
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odpadów staEych, zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrębnych;

12) nakaz zapewnienia na terenie dziaEki budow-
lanej co najmniej jednego miejsca postojowego dla 
obsEugi jednego lokalu mieszkalnego;

13) dopuszczenie realizacji budynków gospodar-
czo ｠ gararowych wbudowanych w budynkach 
mieszkalnych lub dobudowanych do budynków 
mieszkalnych o maksymalnej powierzchni zabudo-
wy 50 m2 przy speEnieniu wymagaG:

a) wysoko[ć zabudowy: 1 kondygnacja nadziem-
na, maksymalna wysoko[ć od poziomu terenu do 
kalenicy dachu ｠ 6,5 m,

b) dach pEaski lub sko[ny dwu lub wielospadowy,
c) architekturę oraz kolorystykę elewacji dostoso-

wać nalery do budynku mieszkalnego;
14) w zakresie ochrony przed haEasem, tereny 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 9MN, 12MN, 
16MN, 20MN kwalifikowane są jako tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

15) obsEugę komunikacyjną terenu poprzez drogi 
wewnętrzne;

16) sytuowanie projektowanych budynków zgod-
nie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odle-
gEo[ci:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MN ｠ 4 m od linii rozgraniczającej ciągu pie-
szego 1KX oraz 4 m od linii rozgraniczającej drogę 
2KDW,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
1KDW, 4KDW, 5KDW,

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
3KDW, 4KDW, 5KDW,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
1KDW, 5KDW, 6KDW,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
3KDW, 5KDW, 6KDW,

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 9MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
6KDW, 11KDW,

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 12MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
11KDW, 12KDW,

i) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 16MN ｠ 4 m od linii rozgraniczających dróg 
12KDW, 14KDW,

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 20MN ｠ 4 m od linii rozgraniczającej drogę 
14KDW.

§11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz zabudowy usEugowej oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U ustala 
się:

1) przeznaczenie podstawowe - budynki miesz-
kalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej oraz 
zabudowa usEugowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne - budynki miesz-
kalne jednorodzinne wolnostojące oraz zabudowa 
usEugowa;

3) powierzchnię zabudowy ｠ max. 45% po-
wierzchni dziaEki;

4) powierzchnię biologicznie czynną ｠ min. 35% 
powierzchni dziaEki;

5) ilo[ć kondygnacji ｠ maksymalnie 2 kondygna-
cje nadziemne;

6) dach sko[ny dwu lub wielospadowy;
7) kolor pokrycia dachowego ｠ ceglastoczerwo-

ny, grafitowy oraz ich odcienie;
8) kolor elewacji zewnętrznych - pastelowe z 

gamy: biel, ber, piaskowy, róEty, oliwkowy z do-
puszczeniem cegEy klinkierowej, okEadzin ceramicz-
nych, kamienia naturalnego, okEadzin drewnianych 
oraz tynków;

9) maksymalną wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu przy gEównym wej[ciu do budynku do kaleni-
cy dachu ｠ 12,0 m;

10) maksymalną wysoko[ć ogrodzenia od strony 
terenów publicznych ｠ 1,5 m;

11) zakaz stosowania ogrodzeG z prefabrykowa-
nych przęseE betonowych od strony terenów pu-
blicznych;

12) nakaz zapewnienia miejsca na gromadzenie 
odpadów staEych, zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrębnych;

13) nakaz zapewnienia na terenie dziaEki budow-
lanej co najmniej jednego miejsca postojowego dla 
obsEugi jednego lokalu mieszkalnego i lokalu usEu-
gowego;

14) dopuszczenie realizacji budynków gospodar-
czo ｠ gararowych, usEugowych wbudowanych w 
budynkach mieszkalnych lub dobudowanych do bu-
dynków mieszkalnych o maksymalnej powierzchni 
zabudowy 50 m2 przy speEnieniu wymagaG:

a) wysoko[ć zabudowy: 1 kondygnacja nadziem-
na, maksymalna wysoko[ć od poziomu terenu do 
kalenicy dachu ｠ 6,5 m,

b) dach pEaski lub sko[ny dwu lub wielospadowy,
c) architekturę oraz kolorystykę elewacji dostoso-

wać nalery do budynku mieszkalnego;
15) w zakresie ochrony przed haEasem, tereny 

1MN/U, 2MN/U kwalifikowane są jako tereny jako 
tereny mieszkaniowo - usEugowe zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

16) nakaz lokalizacji dominant architektonicznych 
o maksymalnej wysoko[ci 15 m, zgodnie z rysun-
kiem planu;

17) obsEugę komunikacyjną terenu poprzez drogi 
wewnętrzne;

18) sytuowanie projektowanych budynków zgod-
nie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odle-
gEo[ci:
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a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MN/U ｠ zgodnie z rysunkiem planu od linii 
rozgraniczającej drogę 10KDW,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2MN/U ｠ zgodnie z rysunkiem planu od linii 
rozgraniczającej drogę 12KDW.

§12. Dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 
5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni urzą-
dzonej o charakterze przestrzeni publicznej;

2) przeznaczenie dopuszczalne ｠ place zabaw, 
obiekty maEej architektury, alejki, sieci infrastruktu-
ry technicznej;

3) nakaz realizacji nasadzeG zieleni wysokiej na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 
5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP;

4) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
5) obsEugę komunikacyjną terenu poprzez drogi 

wewnętrzne.

RozdziaE VII
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§13. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu nie podejmuje się ustaleG.

RozdziaE VIII
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§14. Dla terenów komunikacji w zakresie rozbu-
dowy i modernizacji ustala się:

1) szeroko[ć publicznych ciągów pieszych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1KX, 2KX - 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) szeroko[ć dróg wewnętrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 
10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 
15KDW - od 8 m do 12 m w liniach rozgraniczają-
cych, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszczenie na terenie drogi wewnętrznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW lo-
kalizacji miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych oraz terenów zieleni;

4) docelowo nakazuje się wyposaryć wszelkie 
drogi o utwardzonej nawierzchni w system kanaliza-
cji deszczowej; w przypadku nawierzchni nieutwar-
dzonej lub czę[ciowo nieutwardzonej nakazuje się 
zabezpieczyć [rodowisko gruntowo ｠ wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeG;

5) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w li-
niach rozgraniczających drogę;

6) uwzględnienie wymagaG technicznych, wyni-
kających z odwodnienia oraz lokalizacji istniejących 

i planowanych sieci i urządzeG infrastruktury tech-
nicznej;

7) dopuszcza się budowę chodników i [cierek 
rowerowych o parametrach technicznych i urytko-
wych zgodnych z przepisami odrębnymi;

8) przy lokalizacji zjazdów na ul. Ks. Kozierow-
skiego zlokalizowaną poza obszarem planu nalery 
uwzględnić zapewnienie wymaganego pola widocz-
no[ci oraz prawidEowe odwodnienie korpusu drogi;

9) dopuszcza się wycinkę drzew w ilo[ci niezbęd-
nej do lokalizacji zjazdów na ul. Ks. Kozierowskiego 
zlokalizowaną poza obszarem planu;

10) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyj-
nych w miejscach i w sposób utrudniający czytel-
no[ć informacji drogowskazowej.

§15. 1. Ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury 
technicznej:

1) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego w gra-
nicach rozgraniczających dróg oraz terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1ZP - 11 ZP;

2) odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt. 1 
jest morliwe w przypadkach, gdy nie ma technicz-
nej morliwo[ci prowadzenia infrastruktury technicz-
nej w granicach linii rozgraniczających dróg;

3) dopuszcza się przebudowę sieci w przypadku 
wystąpienia kolizji;

4) nakazuje się wyposarenie obszaru objętego pla-
nem w podstawową sieć infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z nowych sieci wodocią-

gowych w powiązaniu z siecią gminną;
2) budowę nowych sieci wodociągowych oraz lo-

kalizację hydrantów przeciwporarowych w liniach 
rozgraniczających dróg oraz terenów 1 ZP - 11 ZP z 
zastrzereniem ustaleG zawartych w §15 ust. 1 pkt. 
2 niniejszej uchwaEy.

3. W zakresie odprowadzania [cieków bytowych 
ustala się:

1) nakaz odprowadzania [cieków bytowych za 
pomocą zewnętrznych sieci kanalizacyjnych do 
oczyszczalni [cieków:

2) dopuszcza się lokalizację lokalnych przepom-
powni [cieków bytowych;

3) budowę nowych sieci kanalizacyjncych w li-
niach rozgraniczających dróg oraz terenów 1 ZP - 
11 ZP z zastrzereniem ustaleG zawartych w §15 
ust. 1 pkt. 2 niniejszej uchwaEy;

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ustala się:

1) nakaz odprowadzania wód opadowych i rozto-
powych do kanalizacji deszczowej:

2) nakaz uzgadniania z PoznaGskim Związkiem 
SpóEek Wodnych odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do urządzeG melioracyjnych poprzez 
sieć kanalizacji deszczowej;

3) nakaz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 
na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
do urządzeG melioracyjncuyh poprzez sieć kanaliza-
cji deszczowej:
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4) dopuszcza się lokalizację lokalnych przepom-
powni wód opadowych i roztopowych:

5) budowę nowych sieci kanalizacyjnych w liniach 
rozgraniczających dróg oraz terenów 1 ZP - 11 ZP z 
zastrzereniem ustaleG zawartych w §15 ust. 1 pkt. 
2 niniejszej uchwaEy.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala 
się budowę nowych sieci gazowych w liniach roz-
graniczajacych dróg oraz terenów 1 ZP - 11 ZP z 
zastrzereniem ustaleG zawartych w §15 ust. 1 pkt. 
2 niniejszej uchwaEy.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:

1) budowę linii elektroenergetycznej niskiego na-
pięcia z istniejącej stacji transformatorowej zlokali-
zowanej poza obszarem planu:

2) zachowanie morliwo[ci caEodobowego dojazdu 
sEurb eksploatacyjnych i cięrkiego sprzętu transpor-
towego projektowanych linii i urządzeG elektroener-
getycznych.

7. W zakresie telekomunikacji ustala się lokalizację 
węzEów telekomunikacyjnych i szafek kablowych w 
liniach rozgraniczających dróg oraz terenów 1 ZP 
- 11 ZP oraz wewnątrz terenów ze swobodnym do-
stępem z dróg publicznych.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się na-
kaz stosowania do celów grzewczych i technolo-
gicznych, dla nowych budynków wyEącznie paliw 
pEynnych, gazowych, energii elektrycznej lub odna-
wialnych pródeE energii.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 
obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów 
w przystosowanych do tego celu pojemnikach usy-
tuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi.

RozdziaE IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§16. W zakresie zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci ustala się:

1) nie okre[la się terenów, które wymagają wsz-
częcia procedury scalania i podziaEu nieruchomo[ci 
w rozumieniu przepisów odrębnych:

2) wydzielanie dziaEek gruntu z przeznaczeniem na 
tereny komunikacji, infrastruktury oraz zieleni:

3) scalanie lub podziaE nie more naruszać praw 
osób trzecich oraz przepisów odrębnych:

4) zasady i warunki podziaEu terenów 7MN, 8MN, 
10 MN, 11 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 17 MN, 18 
MN, 19 MN na dziaEki budowlane:

a) powierzchnia dziaEki - min. 250 m2, za wyjąt-
kiem skrajnych dziaEek w kwartale zabudowy dla 
których dopuszcza się powierzchnię wynikową;

b) szeroko[ć dziaEki od strony drogi nie mniejsza 
nir 10 m, za wyjątkiem dziaEek skrajnych;

5) zasady i warunki podziaEu terenów 1MN, 12MN, 

16MN, 20MN na dziaEki budowlane:
a) powierzchnia dziaEki - min. 600 m2,
b) szeroko[ć dziaEki od strony drogi nie mniejsza 

nir 18 m,
6) zasady i warunki podziaEu terenów 2 MN, 3 

MN, 5 MN, 9 MN na dziaEki budowlane:
a) powierzchnia dziaEki - min. 500m2,
b) szeroko[ć dziaEki od strony drogi nie mniejsza 

nir 18 m,
7) zasady i warunki podziaEu terenów 4 MN, 6 MN 

na dziaEki budowlane:
a) powierzchnia dziaEki - min. 500m2,
b) szeroko[ć dziaEki od strony drogi nie mniejsza 

nir 17 m,
8) zasady i warunki podziaEu terenów 1 MN/U, 2 

MN/U na dziaEki budowlane:
a) powierzchnia dziaEki - min. 250 m2,
b) szeroko[ć dziaEki od strony drogi nie mniejsza 

nir 10m,
9) w przypadku wybudowania budynku jednoro-

dzinnego dwulokalowego dopuszcza się wtórny po-
dziaE wcze[niej wydzielonych dziaEek.

RozdziaE X
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§17. 1. Dla terenu objętego planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji postanowieG niniejszej 
uchwaEy dopuszcza się dotychczasowy sposób ich 
urytkowania i zagospodarowania.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§18. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czaniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysoko[ci 1%.

§19. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dopiewo.

§20. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Dopiewo 
(-) Zofia Dobrowolska 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Gminy Dopiewo rozstrzyga, co następuje:

§1. Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony 
do publicznego wglądu w terminie od 03.09.2010 
r. do 27.09.2010 r. W dniu 16.09.2010 r. odbyEa 
się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) uwagi byEy przyjmo-
wane do dnia 11.10.2010 r. 

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym Rada Gminy Dopiewo nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Gminy Dopiewo rozstrzyga, co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji, których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Planu Rozwoju Lokal-
nego Gminy Dopiewo.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji more odbywać się po-
przez:

1) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno - prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci;

2) wydatki z budretu gminy;
3) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
 

ZaEącznik nr 2
 do uchwaEy Nr LV/400/10

        Rady Gminy Dopiewo 
        z dnia 25 papdziernika 2010 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
 do uchwaEy Nr LV/400/10

        Rady Gminy Dopiewo 
        z dnia 25 papdziernika 2010 roku

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


