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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Suchy Las uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego ZEotniki, rejon ul. 
Azaliowej, uchwalonego uchwaEą Nr XIV/115/2003 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r., 
ogEoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 163, poz. 3049, zwaną da-
lej ｧplanemｦ - po stwierdzeniu zgodno[ci planu z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, 
uchwalonym uchwaEą Nr LXV/349/98 Rady Gminy 
Suchy Las z dnia 18 czerwca 1998 r. ze zmianami.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ - zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las o sposo-

bie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zaEącznik 
nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las 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.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono na 
rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) budynku gospodarczo-gararowym ｠ nalery 

przez to rozumieć budynek gospodarczy z wydzie-
loną przestrzenią do celów gararowania pojazdów 
samochodowych;

2) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia poEaci dachowych nie większym 
nir 12º;

3) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

4) materiale dachówkopodobnym ｠ nalery przez 
to rozumieć materiaE o podobnych walorach este-
tycznych jak dachówka ceramiczna, w kolorze ce-
glasto ｠ czerwonym lub brązowym;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym do-

puszcza się usytuowanie budynku;
6) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię na której nakazuje się sytuować 
minimum 80% dEugo[ci [ciany elewacji frontowej 
budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego lub 
usEugowego;

7) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez 
rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w 
stanie wykoGczonym;

8) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy w ich 
siedzibie lub miejscu wykonywania dziaEalno[ci;

9) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji gminnej, turystycznej, 
przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

10) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[nik reklamowy trwale związany z grun-
tem lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone symbolami 1MN i 2MN;
2) teren zabudowy usEugowo-mieszkaniowej, 

oznaczony symbolem U/MN;
3) teren zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, 

oznaczony symbolem MN/U;
4) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, 

oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-
D.

§4. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) zakaz wykonywania ogrodzeG peEnych od stro-
ny terenów dróg publicznych;

2) zakaz lokalizowania urządzeG reklamowych;
3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograni-

czonym przez ustalone obowiązujące i nieprzekra-
czalne linie zabudowy;

4) dopuszczenie lokalizowania szyldów i tablic 
informacyjnych o maksymalnej Eącznej powierzch-
ni nie przekraczającej na terenach U/MN i MN/U - 
4m² oraz na terenach MN - 2m² na jednej dziaEce, 
umieszczanych na elewacji budynku na wysoko[ci 
kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących - za-
wsze oraz potencjalnie - znacząco oddziaEywać na 
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[rodowisko z wyEączeniem inwestycji celu publicz-
nego, w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) zakaz przekraczania, na terenach 1MN i 2MN, 
dopuszczalnych poziomów haEasu wymaganych dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz przekraczania, na terenach U/MN i MN/U, 
dopuszczalnych poziomów haEasu wymaganych dla 
terenów mieszkaniowo - usEugowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się nakaz prowadzenia badaG archeologicz-
nych podczas inwestycji związanych z zagospoda-
rowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu, 
a wymagających prac ziemnych, w zakresie uzgod-
nionym pozwoleniem odpowiednich sEurby ochrony 
zabytków, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych, dopuszcza 
się wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej 
na wolnych od utwardzenia powierzchniach tere-
nów dróg z uwzględnieniem przebiegu projektowa-
nych sieci infrastruktury technicznej.

§8. 1. Dla terenów 1MN i 2MN ustala się następu-
jące parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;

2) na jednej dziaEce morliwo[ć lokalizacji wyEącz-
nie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
oraz jednego budynku gararowego lub gospodar-
czo-gararowego;

3) na terenie 1MN morliwo[ć lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych wyEącznie wolno stojących;

4) na terenie 2MN dopuszczenie lokalizacji bu-
dynków mieszkalnych wyEącznie wolno stojących 
oraz w zabudowie blipniaczej z wyEączeniem dziaEek 
zlokalizowanych bezpo[rednio przy ul. Azaliowej, 
gdzie nakazuje się wyEącznie lokalizację budynków 
mieszkalnych wolno stojących;

5) dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy lub prze-
budowy istniejącego budynku z zachowaniem para-
metrów okre[lonych w planie;

6) dopuszczanie lokalizacji gararu w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem miesz-
kalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni 
zabudowy nie większej nir 50 m²;

7) dopuszczanie lokalizacji budynku gospodarczo-
gararowego w formie wolno stojącej o powierzchni 
zabudowy nie większej nir 50 m²;

8) zakaz lokalizacji blaszanych budynków gararo-
wych i gospodarczo-gararowych;

9) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 35% 
powierzchni dziaEki;

10) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynnego ｠ 50% powierzchni dziaEki;
11) posadowienie posadzki parteru budynków nie 

wyrej nir 0,5 m nad poziomem terenu;
12) dla budynków mieszkalnych dachy pochyEe o 

kącie nachylenia poEaci dachowych od 25º do 45º;
13) dla budynków gararowych oraz gospodarczo-

gararowych dachy pochyEe o kącie nachylenia poEa-
ci dachowych od 25º do 45º lub dachy pEaskie;

14) wysoko[ć budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
b) nie więcej nir 9,0 m od poziomu terenu do naj-

wyrszego punktu dachu;
15) wysoko[ć budynków gararowych i gospodar-

czo-gararowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) dla budynków z dachami pochyEymi nie więcej 

nir 6,0 m od poziomu terenu do najwyrszego punk-
tu dachu,

c) dla budynków z dachami pEaskimi nie więcej nir 
4,0 m od poziomu terenu do najwyrszego punktu 
dachu;

16) dopuszczenie kondygnacji podziemnej jereli 
pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

17) dopuszczenie zastosowania tynków na ele-
wacjach budynków wyEącznie w kolorach pastelo-
wych;

18) zastosowanie na dachach pochyEych dachów-
ki ceramicznej, w kolorze ceglasto ｠ czerwonym lub 
brązowym albo materiaEu dachówkopodobnego;

19) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w ilo[ci minimum 2 miejsca na 
kardy lokal mieszkalny.

2. Dla terenu MN/U ustala się następujące para-
metry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: mieszkaniowo-usEugowa,
2) dopuszczenie budowy na dziaEce budowlanej 

jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego lub mieszkalno-usEugowego wolno 
stojącego lub budynku usEugowego wolno stojące-
go oraz jednego budynku gararowego lub budynku 
gospodarczo-gararowego;

3) w budynku mieszkalno-usEugowym dopuszcza 
się tylko jedno mieszkanie;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gararowego 
w formie dobudowanej do budynku lub wolno sto-
jącego, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 
50 m²;

5) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczo-
gararowego w formie wolno stojącej, o powierzchni 
zabudowy nie przekraczającej 50 m²;

6) zakaz lokalizacji blaszanych budynków gararo-
wych i gospodarczo gararowych;

7) maksymalną powierzchnię zabudowy - 35% 
powierzchni dziaEki;

8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego - 50% powierzchni dziaEki;

9) posadowienie posadzki parteru budynków nie 
wyrej nir 0,5 m nad poziomem terenu;
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10) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usEu-
gowych i usEugowych dachy pochyEe o kącie nachy-
lenia poEaci dachowych od 25º do 45º;

11) dla budynków gararowych i gospodarczo ga-
rarowych dachy pochyEe o kącie nachylenia poEaci 
dachowych od 25º do 45º lub dachy pEaskie;

12) wysoko[ć budynków mieszkalnych, mieszkal-
no-usEugowych i usEugowych:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) nie więcej nir 9,0 m od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu dachu;

13) wysoko[ć budynków gararowych i gospodar-
czo-gararowych:

a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) dla budynków z dachami pochyEymi nie więcej 

nir 6,0 m od poziomu terenu do najwyrszego punk-
tu dachu,

c) dla budynków z dachami pEaskimi nie więcej nir 
4,0 m od poziomu terenu do najwyrszego punktu 
dachu;

14) dopuszczenie kondygnacji podziemnej jereli 
pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

15) dopuszczenie zastosowania tynków na ele-
wacjach budynków wyEącznie w kolorach pastelo-
wych;

16) zastosowanie na dachach pochyEych dachów-
ki ceramicznej, w kolorze ceglasto ｠ czerwonym lub 
brązowym albo materiaEu dachówkopodobnego;

17) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w ilo[ci minimum 2 miejsca na 
kardy lokal mieszkalny oraz 2 miejsca postojowe na 
karde 100 m² powierzchni urytkowej usEugowej.

3. Dla terenu U/MN ustala się następujące para-
metry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: usEugowo-mieszkaniowa,
2) dopuszczenie budowy na dziaEce budowlanej 

jednego budynku mieszkalno-usEugowego wolno 
stojącego lub budynku usEugowego wolno stojące-
go oraz jednego budynku gararowego;

3) w budynku mieszkalno-usEugowym dopuszcza 
się tylko jedno mieszkanie;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gararowego 
w formie dobudowanej do budynku lub w formie 
wolno stojącej, o powierzchni zabudowy nieprzekra-
czającej 50 m²;

5) zakaz lokalizowania blaszanych budynków ga-
rarowych;

6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 35% 
powierzchni dziaEki;

7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego - 50% powierzchni dziaEki;

8) posadowienie posadzki parteru budynków nie 
wyrej nir 0,5 m nad poziomem terenu;

9) dla budynków mieszkalno-usEugowych i usEugo-
wych dachy pochyEe o kącie nachylenia poEaci da-
chowych od 25º do 45º;

10) dla budynków gararowych dachy pochyEe o 
kącie nachylenia poEaci dachowych od 25º do 45º 

lub dachy pEaskie;
11) wysoko[ć budynków mieszkalno-usEugowych 

i usEugowych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
b) nie więcej nir 9,0 m od poziomu terenu do naj-

wyrszego punktu dachu;
12) wysoko[ć budynków gararowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) dla budynków z dachami pochyEymi nie więcej 

nir 6,0 m od poziomu terenu do najwyrszego punk-
tu dachu,

c) dla budynków z dachami pEaskimi nie więcej nir 
4,0 m od poziomu terenu do najwyrszego punktu 
dachu;

13) dopuszczenie kondygnacji podziemnej jereli 
pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

14) dopuszczenie zastosowania tynków na ele-
wacjach budynków wyEacznie w kolorach pastelo-
wych;

15) zastosowanie na dachach pochyEych dachów-
ki ceramicznej, w kolorze ceglasto ｠ czerwonym lub 
brązowym albo materiaEu dachówkopodobnego;

16) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w ilo[ci minimum 2 miejsca na 
kardy lokal mieszkalny oraz 2 miejsca postojowe na 
karde 100 m² powierzchni urytkowej usEugowej.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, na podstawie przepisów odrębnych, ustala się 
dla strefy ochrony po[redniej ujęcia wód dla wo-
dociągu w ZEotnikach zachowanie obowiązujących 
zakazów i nakazów zgodnie z aktualnymi decyzjami 
administracyjnymi wydanymi przez odpowiednie or-
gany oraz z przepisami odrębnymi w tym zakresie.

§10. 1. Nie okre[la się terenów, które wymagają 
wszczęcia procedury scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Ustala się minimalną powierzchnię dziaEki bu-
dowlanej w wielko[ci 700 m2.

3. Ustala się minimalną szeroko[ć frontu dziaEki 
budowlanej:

1) 20 m na terenie 1MN;
2) 16 m na terenie 2MN, z wyEaczeniem dziaEek 

powstaEych z podziaEu dziaEek o nr ewid. 798 oraz 
799, dla których nie ustala się minimalnej szeroko-
[ci frontu.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących po-
gorszyć istniejące stosunki wodne na dziaEkach są-
siednich;

2) nakaz uwzględnienia ograniczeG w zagospo-
darowaniu wynikających z poEorenia caEego terenu 
objętego planem w strefie ochrony po[redniej ujęcia 
wód dla wodociągu w ZEotnikach;
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3) nakaz zachowania strefy bezpieczeGstwa, z za-
kazem lokalizacji zabudowy,ogrodzeG oraz skEadów 
materiaEów palnych, w odlegEo[ci 20,0 m od osi ru-
rociągu naftowego;

6) dla elektroenergetycznej linii napowietrznej 
[redniego napięcia 15 kV, do czasu jej skablowania 
lub usunięcia, nakaz zachowania obszaru oddziaEy-
wania o szeroko[ci 7,5 m od osi linii w obie strony 
z zakazem zabudowy i nasadzeG zieleni wysokiej;

5) dopuszczenie skablowania istniejącej linii elek-
troenergetycznej.

§12. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1) w zakresie systemów komunikacji:
a) drogi publiczne, klasy dojazdowej, oznaczone 

symbolami 1KD-D i 2KD-D, o szeroko[ci 10 m,
b) drogi publiczne, klasy dojazdowej, oznaczone 

symbolami 3KD-D i 4KD-D, o szeroko[ci zgodnej z 
rysunkiem planu,

c) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na te-
renie dróg,

d) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej w obrębie terenów dróg zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

2) obsEugę komunikacyjną terenów:
a) 1MN z dróg publicznych klasy dojazdowej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D 
oraz 2KD-D,

b) 2MN z dróg publicznych klasy dojazdowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 
2KD-D oraz 3KD-D,

c) MN/U z dróg publicznych klasy dojazdowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KD-D 
oraz 4KD-D,

d) U/MN z dróg publicznych klasy dojazdowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 
2KD-D oraz 4KD-D;

3) podEączenie do sieci wodociągowej na zasa-
dach okre[lonych przez gestora sieci;

4) w zakresie sieci kanalizacyjnej:
a) odprowadzanie [cieków bytowych wyEącznie 

do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych z poEaci dachowych bezpo[rednio do gruntu 
w obrębie dziaEki budowlanej, bez naruszania inte-
resu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych z powierzchni utwardzonych dróg do gruntu 
lub rowów melioracyjnych, poprzez urządzenia pod-
czyszczające, lub sieci kanalizacji deszczowej, zgod-
nie z przepisami odrębnymi,

d) z powierzchni utwardzonych pozostaEych tere-
nów do gruntu lub do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej;

5) dopuszczenie rozbudowy istniejącej sieci gazo-
wej, na warunkach okre[lonych przez gestora sieci;

6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepEa dla 
celów grzewczych i technologicznych paliw nisko-

emisyjnych z zastosowaniem urządzeG nie powodu-
jących przekroczenia dopuszczalnych warto[ci za-
nieczyszczeG okre[lonych w przepisach odrębnych, 
z dopuszczeniem wprowadzania pródeE energii od-
nawialnych i energii elektrycznej;

7) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i 
projektowanej sieci elektroenergetycznej;

8) nakaz magazynowania segregowanych odpa-
dów komunalnych w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych miej-
scach na terenie posesji, i zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

9) nakaz zagospodarowania mas ziemnych po-
chodzących z wykopów na terenie wEasnej dziaEki 
lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie 
sEurby gminne.

§13. Nie wyznacza się terenów, dla których na-
lery okre[lić sposób i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i urytkowania terenów.

§14. Ustala się stawkę, sEurącą naliczeniu jed-
norazowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysoko[ci 15 %.

§15. Tracą moc ustalenia uchwaEy Nr 
XIV/115/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego ZEotniki, rejon ul. Azaliowej (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2003 r., Nr 163, poz. 3049).

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Suchy Las.

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) JarosEaw Ankiewicz
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