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§2. Ustalenia planu nie nakEadają na Gminę obo-
wiązku finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, sieci infrastruktury zgodnie 
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego znajdować się będą w terenach dróg 

wewnętrznych, finansowanie inwestycji będzie się 
odbywać poprzez: 

udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach po-
rozumieG o charakterze cywilno-prawnym. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 
106, poz. 675) oraz 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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) 
uchwala się, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego ｧU zbiegu ulic Szkolnej i 
Paderewskiegoｦ w Poznaniu, po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Poznania (uchwaEa Nr XXXI/299/V/2008 Rady 
Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany 
dalej ｧplanemｦ. 

2. Plan obejmuje obszar dziaEek nr 50 i 51, ark. 
27, obręb PoznaG. 

3. Granicę obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu. 

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 1 : 
500 i zatytuEowany: Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego ｧU zbiegu ulic Szkolnej i Pa-
derewskiegoｦ w Poznaniu; 

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu; 

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania. 

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

1) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o kącie pochylenia poEaci dachowej większym 
nir 220, co najmniej dwuspadowy z symetrycznym 
kątem pochylenia poEaci dachowych lub dach man-
sardowy dwuspadowy; 

2) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wszystkich budynków 
zlokalizowanych na dziaEce budowlanej, wyznaczo-
nych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 
[cian budynków na powierzchnię terenu; 

3) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten; 

4) systemie informacji miejskiej ｠ nalery przez to 
rozumieć zaprojektowany dla miasta Poznania sys-
tem tablic informacyjnych, opisujących i uEatwiają-
cych orientację w mie[cie, w tym tablicę z nazwą 
ulicy, numerem porządkowym nieruchomo[ci, tabli-
cę informującą o obiektach uryteczno[ci publicznej; 

5) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dziby lub miejsca wykonywania dziaEalno[ci; 

6) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek 
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą 
informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnaEach drogowych; 

7) zabudowie zwartej ｠ nalery przez to rozumieć 
usytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 
dwóch dziaEek i przylegających do siebie. 
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§3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie te-
renu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/
MW ｠ teren zabudowy usEugowej lub mieszkanio-
wej wielorodzinnej. 

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego: 

1) zakazuje się lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych handlo-

wo-usEugowych, 
b) naziemnych miejsc parkingowych, 
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, 
d) stacji bazowych telefonii komórkowej na da-

chach budynków, 
e) wolno stojących obiektów budowlanych zwią-

zanych z infrastrukturą techniczną, 
f) urządzeG reklamowych; 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) kondygnacji podziemnych, 
b) ogrodzeG o wysoko[ci nie większej nir 2 m, 
c) obiektów maEej architektury, 
d) szyldów i elementów systemu informacji miej-

skiej, z zastrzereniem ust. 5. 
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego: 
1) zakazuje się stosowania pieców, trzonów ku-

chennych i kotEów na paliwo staEe i oleje; 
2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych sys-

temów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi; 

3) ustala się: 
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów, 
b) utrzymanie jako[ci gleby i ziemi co najmniej na 

poziomie wymaganych standardów, a w przypadku 
gdy nie są one zachowane, doprowadzenie jako[ci 
gleby i ziemi do wymaganych standardów, 

c) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 
odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych 
podczas robót budowlanych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

4) w zakresie ksztaEtowania komfortu akustycz-
nego w [rodowisku ustala się zachowanie okre[lo-
nych przepisami odrębnymi dopuszczalnych pozio-
mów haEasu w [rodowisku jak dla terenów w strefie 
[ródmiejskiej miast powyrej 100 tys. mieszkaGców. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się: 

1) ochronę terenu jako fragmentu zespoEu urbani-
styczno-architektonicznego miasta lokacyjnego, ob-
jętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem 
A 225; 

2) ochronę terenu jako fragmentu pomnika historii 
ｧPoznaG ｠ historyczny zespóE miastaｦ; 

3) nadzór konserwatorski nad wszelkimi robotami 
ziemnymi i budowlanymi, zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

4) przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego 
przy pracach ziemnych, zgodnie z przepisami odręb-

nymi; 
5) zachowanie kompozycji elewacji frontowych 

budynków, w tym detali architektonicznych oraz 
wysoko[ci sytuowania gzymsów. 

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych: 

1) dopuszcza się lokalizację szyldów i elementów 
systemu informacji miejskiej wyEącznie w czę[ci 
parterowej budynków, w sposób nieprzesEaniający 
elementów detali architektonicznych budynków, w 
ukEadzie równolegEym do elewacji; 

2) ustala się powierzchnię Eączną szyldów na jed-
nej elewacji nie większą nir 3 m2. 

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 

1) lokalizację zabudowy zwartej zgodnie z li-
niami zabudowy okre[lonymi na rysunku planu, z 
uwzględnieniem pkt 7; 

2) powierzchnię zabudowy nie większą nir wyni-
kającą z linii zabudowy; 

3) w parterze budynku, w strefie okre[lonej na 
rysunku planu, lokalizację wyEącznie usEug; 

4) wysoko[ć budynków: 
a) 6 kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej nir 

24 m ｠ w strefie okre[lonej na rysunku planu, w tym 
6 kondygnacja wyEącznie pod dachem stromym, 

b) 5 kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej nir 
20 m ｠ poza strefą okre[loną na rysunku planu, w 
tym kondygnacje 4 i 5 wyEącznie pod dachem stro-
mym; 

5) dachy strome; 
6) powierzchnię nowo wydzielanej dziaEki nie 

mniejszą nir 250 m2; 
7) dopuszczenie utrzymania istniejącego podcie-

nia w miejscu wskazanym na rysunku planu. 
7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

1) ustala się: 
a) obsEugę komunikacyjną z ulic pozostających 

poza granicami planu, 
b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) lokalizację stacji transformatorowej SN/nn wbu-
dowanej w budynek, zgodnie z przepisami odrębny-
mi, z wyEączeniem pierzei przy ulicy Paderewskiego, 

d) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej, 

e) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji ogólnospEawnej, 

f) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych w granicach dziaEki budowlanej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacji; 

2) dopuszcza się: 
a) lokalizację miejsc postojowych w kondygna-

cjach podziemnych, 
b) roboty budowlane w zakresie sieci: 
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 technicznej, w tym w szczególno[ci sieci: wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepEowniczej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i teleinfor-
matycznej, 

 monitoringu wizyjnego oraz systemu sEurb ratow-
niczych i bezpieczeGstwa publicznego. 

8. Okre[la się stawkę sEurącą naliczeniu opEaty z 
tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, w wysoko-
[ci 30%. 

§4. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezydento-
wi Miasta Poznania. 

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

 Przewodniczący 
Rady Miasta Poznania 
(-) Grzegorz Ganowicz
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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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 
871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) Rada 
Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:

Uwaga wniesiona przez osobę fizyczną
Tre[ć uwagi: Wykre[lić zapis w §3 ustępie 2 

punkt 1 litera d) ｧzakazuje się lokalizacji stacji ba-
zowych telefonii komórkowejｦ ｠ w wchodzącej w 
rycie 17 lipca 2010 roku Ustawie o wspieraniu roz-
woju usEug i sieci telekomunikacyjnych w artykule 

46 widnieje zapis mówiący, re plan miejscowy nie 
more ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim 
rozwiązania nie mogą uniemorliwiać lokalizowania 
inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci pu-
blicznej.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w czę[ci
Uzasadnienie: Nieuwzględnienie w czę[ci doty-

czy dowolno[ci lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej. Ma to związek z pozytywnym rozpa-
trzeniem uwagi Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Poznaniu. Obszar objęty planem jest elementem 
Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków m. 
Poznania pod nr A 225, decyzją z dn. 4.06.1979 r. 
Ponadto podlega ochronie konserwatorskiej na mocy 
rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 28.11.2008 r. 
w sprawie uznania za pomnik historii ｧPoznaG ｠ hi-
storyczny zespóE miastaｦ (Dz.U. z 2008 r. Nr 279, 
poz. 1401), dlatego w tej strefie nie morna dopusz-
czać lokowania na dachach budynków radnych 
masztów stacji bazowych telefonii komórkowej 

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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 
871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) Rada 
Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:

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

1) Zadania w zakresie infrastruktury technicz-
nej prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w 
kompetencji których lery rozwój sieci: wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazowej 
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) Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego miasta Poznania;

3) Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego miasta Poznania;

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

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LXXX/1203/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧU ZBIEGU ULIC SZKOLNEJ I PADE-

REWSKIEGOｦ W POZNANIU

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LXXX/1203/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧU ZBIEGU ULIC SZKOLNEJ I PADEREW-

SKIEGOｦ W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ 
DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O 

FINANSACH PUBLICZNYCH
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z zakresu infrastruktury technicznej okre[lonych w 
planie, finansowanie inwestycji będzie się odbywać 
poprzez:

1) wydatki z budretu miasta;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ 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;
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópn. zm.) 
oraz 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 Miejska 
Gminy Nekla uchwala co następuje: 

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nekla ｠ uchwaEa nr XX/175/2001 
z dnia 15 lutego 2001 r. oraz zmianą studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nekla ｠ uchwaEa nr XXVI/190/09 
Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009 
r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Nekielce, dziaEki nr ewid. 138/1 i 
139, stanowiący zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Nekielka, uchwa-
Ea nr XXVII/243/2001 Rady Miejskiej Nekla z dnia 
28.12.2001 r. ogEoszona w Dzienniku Urzędowym 
Wojew. Wlkp. nr 37 poz. 1100 z dnia 07.03.2002 
r.

2. Granice obszaru objętego planem zostaEy nanie-
sione na rysunku planu.

3. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz integralnych czę[ci:

1) rysunku planu ｠ w skali 1:1000 ｠ zaEącznik nr 
1;

2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyEoronego do pu-
blicznego wglądu ｠ zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie zadaG z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania nalerących do zadaG 
wEasnych gminy ｠ zaEącznik nr 3.

RozdziaE I
Przepisy ogólne

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

1) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

3) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej Gminy Nekla;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, 
okre[lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe;

6) froncie dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na dziaEkę;

7) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi nie nalerące do przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
lub do przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów szczególnych;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeG w jakiej 
mogą się znajdować budynki od przestrzeni, na któ-
rej nie ma morliwo[ci zabudowy. Nieprzekraczalna 
linia zabudowy nie dotyczy doj[ć i dojazdów do bu-
dynków, sieci uzbrojenia terenu w tym inwestycji 
celu publicznego z zakresu sieci telekomunikacyj-
nych oraz podziemnych czę[ci budynków i budowli 
znajdujących się ponirej poziomu otaczającego te-
renu. qaden z elementów elewacji nie more prze-
kroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku 
przestrzeni na której nie ma morliwo[ci zabudowy 
o więcej nir: okap, gzyms, balkon, daszek nad wej-
[ciem, galeria - 1,5 m; taras, schody zewnętrzne, 
pochylnia lub rampa ｠ o więcej nir odlegEo[ć wyni-
kająca z przepisów odrębnych, okre[lających odle-
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 z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w Nekielce, dziaEki nr ewid. 138/1 i 139 


