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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami), 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 
BudzyG uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w obrębie wsi Dziewoklucz, 
teren byEej fermy, zwany dalej planem, po stwier-
dzeniu jego zgodno[ci z ustaleniami Studium Uwa-
runkowaG i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy BudzyG, uchwalonym uchwaEą 
Nr X/60/99 Rady Gminy BudzyG z dnia 9 listopada 
1999 roku.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu w skali 1:1000.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
niniejszej uchwaEy,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stanowią-
ce zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy.

§2. W planie wyznacza się następujące tereny:
1) zabudowy produkcyjno-usEugowej, oznaczenie 

na rysunku planu symbolem PU,
2) usEug handlu paliwami, oznaczenie na rysunku 

planu symbolem UHp,
3) urządzeG zaopatrzenia w wodę, oznaczenie na 

rysunku planu symbolem W,
4) urządzeG elektroenergetycznych, oznaczenie na 

rysunku planu symbolem E.

§3. 1. Obowiązują oznaczone na rysunku:
1) granice obszaru objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

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

1) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę,

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznacze-
niami graficznymi na rysunku planu,

3) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nie utwardzoną, z wy-
tworzoną warstwą glebową pokrytą ro[linno[cią,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów 
budynku trwale związanych z gruntem, okre[lającą 
maksymalny zasięg zabudowy w obrębie dziaEki bu-
dowlanej,

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-
rze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) budynkach projektowanych ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki nowo budowane lub istniejące, 
podlegające przebudowie, odbudowie, nadbudowie 
i rozbudowie,

7) dostępie do drogi publicznej, dostępno[ci ko-
munikacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć bezpo[red-
ni dostęp do tej drogi albo dostęp przez drogę we-
wnętrzną,

8) korytarzu ekologicznym ｠ nalery przez to rozu-
mieć obszar umorliwiający migrację ro[lin, zwierząt 
lub grzybów,

9) strefie ochronnej ujęcia wody ｠ nalery przez 
to rozumieć teren, na którym obowiązują zakazy, 
nakaz i ograniczenia w zakresie urytkowania grun-
tów oraz korzystania z wody, zgodnie z przepisami 
szczególnymi,

10) zakazach, nakazach, ograniczeniach i do-
puszczeniach ｠ nalery przez to rozumieć sposoby 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu, o których mowa w przepisach o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przepisach szczególnych, w szczególno[ci Prawa 
wodnego, Prawa ochrony [rodowiska, ochrony za-
bytków i opiece nad zabytkami, gospodarki nieru-
chomo[ciami i przepisach o drogach publicznych.

2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3. Na dziaEkach budowlanych, dla których nie 
wyznaczono linii zabudowy, wszelkie dziaEania bu-
dowlane normują aktualne obowiązujące warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie.

§5. 1. Na terenie objętym planem nie występują:
1) obszary przyrodnicze oraz pomniki przyrody ob-

jęte ochroną prawną, a teren lery poza obszarem 
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chronionego krajobrazu ｠ obszar nie wymaga usta-
lenia zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturo-
wego,

2) obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz 
dobra kultury wspóEczesnej wymagające ustalenia 
zasad ochrony,

3) obszary przestrzeni publicznej wymagające 
okre[lenia ograniczeG i zasad w zagospodarowaniu,

4) tereny: górnicze, nararone na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagrorone osuwaniem się mas 
ziemnych, wymagające ustalenia granic i sposobów 
w zagospodarowaniu.

2. Na terenie objętym planem nie ustala się spo-
sobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenu.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków:

1) na terenach objętych planem nie stwierdzono 
występowania obiektów zabytkowych oraz dóbr 
kultury wspóEczesnej i stanowisk archeologicznych 
podlegających ochronie,

2) w przypadku odnalezienia podczas prowadze-
nia robót ziemnych obiektów archeologicznych, 
nalery niezwEocznie powiadomić wEa[ciwe organy 
sEurby ochrony zabytków.

§7. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji inwestycji, których oddziaEy-
wanie powoduje przekraczanie standardów jako[ci 
[rodowiska, okre[lonych w przepisach odrębnych 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu Eączno[ci publicznej na warun-
kach okre[lonych w przepisach odrębnych,

2) dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania przed-
sięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, okre[lonych w 
przepisach odrębnych,

3) na obszarze objętym planem nalery zapobie-
gać i przeciwdziaEać zmianom powierzchni ziemi, 
w tym celu zakazuje się niszczenia i uszkadzania 
powierzchni ziemi, gleby i rzepby terenu poprzez 
niekorzystne przeksztaEcanie ich budowy oraz przez 
niewEa[ciwe zbieranie odpadów i odprowadzanie 
[cieków,

4) tereny produkcyjno-usEugowe nalery zagospo-
darować zielenią tak, aby zminimalizować negatyw-
ne oddziaEywanie pochodzące z tych obszarów oraz 
poprawić walory krajobrazowe,

5) dla projektowanej zabudowy stosować sys-
temy grzewcze z wykorzystaniem paliw charakte-
ryzujących się najnirszymi wskapnikami emisyjny-
mi spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu 
sprawno[ci grzewczej i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeG,

6) masy ziemne przemieszczone w trakcie budo-
wy nalery wykorzystać w pierwszej kolejno[ci do 
niwelacji terenu lub uksztaEtowania form terenu 

speEniających funkcje estetyczne i ekranujące,
7) wszelkie ingerencje w [rodowisko gruntowo-

wodne dla lokalizacji obiektów budowlanych winny 
być prowadzone w oparciu o wytyczne zawarte w 
przepisach szczególnych i odrębnych,

8) stosowanie materiaEów i osEon wygEuszających 
dla obiektów, urządzeG i maszyn produkcyjnych ce-
lem zapewnienia poziomu haEasu dopuszczalnego 
przepisami odrębnymi,

9) gospodarka odpadami zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi,

10) zachowanie ciągEo[ci istniejących sieci dre-
narskich z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbu-
dowy,

11) nakaz peEnego technicznego zaopatrzenia w 
wodę i rozdzielczy system odprowadzania [cieków 
komunalnych z zachowaniem przepisów szczegól-
nych,

12) zakazuje się unieszkodliwiania odpadów; ma-
gazynowanie i odzysk odpadów innych nir komu-
nalne more odbywać się na zasadach okre[lonych 
w przepisach o odpadach,

13) zakazuje się w szczególno[ci:
a) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt,
b) wysypywania i zakopywania odpadów oraz wy-

lewania lub odprowadzania nieczysto[ci do wód i 
do ziemi,

14) w obszarze przebiegającego korytarza ekolo-
gicznego zaleca się zwiększoną dyscyplinę w zakre-
sie gospodarki odpadami.

§8. 1. Dla występujących na terenie opracowania 
urządzeG melioracji ustala się konieczno[ć zapew-
nienia dostępu do nich sEurbom technicznym.

2. Na trasie przebiegu istniejącej sieci drenarskiej 
ustala się zakaz:

1) zabudowy,
2) ustawiania ogrodzeG na podmurówce,
3) nasadzeG ro[linno[cią wieloletnią.
3. Dopuszcza się przebudowę lub odtworzenie 

istniejącej sieci drenarskiej z zastrzereniem ust. 4 
niniejszej uchwaEy.

4. Przy realizacji zagospodarowania terenu wszel-
kie kolizje uzbrojenia technicznego oraz sieci drenar-
skiej nalery usunąć w uzgodnieniu z odpowiednim 
organem oraz po uzyskaniu wymaganych pozwoleG, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. 1. Na terenie objętym planem utrzymuje się 
istniejący podziaE terenu.

2. Planem dopuszcza się Eączenie istniejących 
dziaEek i realizację na nich jednej inwestycji przy 
zachowaniu ustaleG planu oraz przepisów szczegól-
nych.

§10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) ustala się docelowo realizację peEnego zakresu 
uzbrojenia terenu: sieci wodociągowej, kanalizacyj-
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nej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej 
poprzez modernizację, rozbudowę istniejących oraz 
budowę nowych systemów infrastruktury technicz-
nej,

2) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia 
technicznego nalery realizować w liniach rozgrani-
czających dróg wewnętrznych, zachowując między 
sieciami odlegEo[ci wynikające z przepisów odręb-
nych, a w uzasadnionych przypadkach równier na 
terenach o innym przeznaczeniu,

3) podstawą realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowić będą projekty branrowe,

4) zasady modernizacji, rozbudowy, budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie instalacji wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej:

a) ustala się zaopatrzenie w wodę na cele socjal-
no-bytowe i produkcyjne poprzez rozbudowę istnie-
jącej sieci wodociągowej poEoronej wzdEur drogi po-
wiatowej na warunkach okre[lonych przez gestora 
sieci oraz istniejących ujęć wody zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,

b) w obrębie terenu objętego planem nalery za-
pewnić zaopatrzenie wodne dla celów ga[niczych 
oraz drogi porarowe zapewniające swobodny do-
jazd dla jednostek strary porarnej oraz warunki do 
prowadzenia dziaEaG ratowniczych,

c) odprowadzanie [cieków z istniejącej i projek-
towanej zabudowy do projektowanej kanalizacji sa-
nitarnej i do oczyszczalni [cieków w Budzyniu na 
warunkach okre[lonych przez wEa[ciciela sieci,

d) w przypadku odprowadzania [cieków przemy-
sEowych o skEadzie przekraczającym dopuszczalne 
warto[ci wskapników zanieczyszczeG, instalować 
niezbędne urządzenia podczyszczające [cieki przed 
wprowadzeniem do systemu komunalnego,

e) odprowadzanie [cieków opadowych i roztopo-
wych z parkingów i dróg wewnętrznych do rowu 
lerącego poza granicami planu, po wcze[niejszym 
podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach i do-
prowadzeniu do parametrów zgodnych z przepisami 
odrębnymi,

f) odprowadzanie wód opadowych z dachów na 
wEasny teren nieutwardzony, do doEów chEonnych 
lub do zbiorników retencyjnych,

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie elektroenergety-
ki:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną zapewnić z 
istniejących na terenie planu oraz poza jego granica-
mi urządzeG elektroenergetycznych na warunkach 
okre[lonych od dysponenta sieci,

b) ustala się przebudowę, likwidację przebiegają-
cych przez teren opracowania napowietrznych linii 
energetycznych niskiego napięcia,

c) zasilanie energetyczne obiektów budowlanych 
realizować podziemnymi kablami,

d) szczegóEowy sposób i zakres budowy kablowej 
sieci podziemnej okre[li gestor sieci na etapie reali-
zacji inwestycji,

e) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji 

transformatorowych, stosownie do potrzeb zloka-
lizowanych na terenie wEasnym inwestora w rejo-
nach okre[lonych przez zarządzającego siecią,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnie-
jących linii napowietrznych oraz ich wymianę na 
sieć kablową,

b) planowaną sieć telekomunikacyjną nalery wy-
konać jako kablową; dopuszcza się jej prowadzenie 
w obrębie pasów drogowych istniejących i projekto-
wanych dróg za zgodą wEa[ciwego zarządcy drogi,

c) przebudowa istniejące sieci telekomunikacyjnej 
kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i ukEadem komunikacyjnym more być reali-
zowana na warunkach okre[lonych przez operatora 
telekomunikacyjnego wg przepisów odrębnych,

7) odpady z terenu zabudowy produkcyjno-usEu-
gowej nalery zagospodarować zgodnie z przepisami 
odrębnymi:

a) odpady muszą podlegać ewidencji ilo[ciowej i 
jako[ciowej oraz gromadzone selektywnie w prze-
znaczonych do tego celu pojemnikach w wyznaczo-
nym miejscu na terenie nieruchomo[ci,

b) odpady mogące zagrozić [rodowisku do czasu 
ich wywozu do unieszkodliwienia lub do dalszego 
ich wykorzystania nalery magazynować w szczel-
nych zamkniętych i oznaczonych pojemnikach, 
zgodnie z ustawą o odpadach,

c) obowiązek utrzymywania urządzeG do skEado-
wania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym,

8) zaopatrzenie w ciepEo do celów grzewczych i 
technologicznych poprzez wEasne systemy grzew-
cze z dopuszczeniem do stosowania paliw pEynnych, 
gazowych, staEych oraz alternatywnych pródeE ener-
gii; wysoko[ć emitorów powinna być wyrsza od 
wysoko[ci otaczającej zabudowy,

9) dopuszcza się realizację podziemnych urządzeG 
infrastruktury technicznej, niewymienionych w ni-
niejszej uchwale, zgodnie z warunkami techniczny-
mi i przepisami szczególnymi,

§11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji:

1) obsEugę komunikacyjną terenu objętego planem 
ustala się z istniejącej drogi powiatowej klasy zbior-
czej BudzyG ｠ Margonin,

2) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru zezwala się na realizację innych nir istnieją-
ce drogi wewnętrzne w ramach zagospodarowania 
terenu, pod warunkiem zachowania minimalnej sze-
roko[ci 8,0 m,

3) w obrębie obszaru objętego planem nalery za-
pewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych oraz 
gararowych, zaspokajającą potrzeby w zakresie 
parkowania i postoju samochodów, uwzględniając 
warunki techniczne okre[lone w przepisach odręb-
nych, jednak nie mniejszej nir:

a) dla obiektów produkcyjnych, magazynowych i 
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skEadowych ｠ minimum jedno stanowisko na dwóch 
zatrudnionych,

b) dla obiektów i lokali usEugowych ｠ minimum 
jedno stanowisko na 50 m2 powierzchni urytkowej,

c) dla zabudowy biurowo-administracyjnej ｠ mi-
nimum 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni uryt-
kowej.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§12. Dla terenu zabudowy produkcyjno-usEugo-
wej, oznaczonego na rysunku planu symbolem PU, 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyj-
ne, skEady i magazyny oraz usEugi,

2) przeznaczenie dopuszczalne: budowle i instala-
cje przemysEowe, urządzenia techniczne, parkingi, 
place i dojazdy, zabudowa biurowo-administracyj-
na, zieleG towarzysząca, elementy maEej architektu-
ry, reklamy itp.,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w 
odlegEo[ci zgodnej z rysunkiem planu,

4) zachowuje się istniejące obiekty z prawem do 
przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu urytko-
wania z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

5) ustala się prawo do rozbiórki istniejących 
obiektów, uzasadnionej stanem technicznym, usy-
tuowaniem kolidującym z projektowanym zagospo-
darowaniem terenu lub planowaną technologią oraz 
obowiązującymi przepisami,

6) gabaryty budynków wynikające z technologii 
produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
maksymalnie 20,0 m nad poziomem terenu,

7) wysoko[ć obiektów i urządzeG technologicz-
nych, budowli, instalacji przemysEowych do 49,5 
m, przy czym Eączna powierzchnia tych urządzeG 
stanowić more nie więcej nir 10% powierzchni za-
budowy,

8) dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wy-
soko[ci instalacji przemysEowych, budowli i urzą-
dzeG technologicznych wynikających z warunków 
technologicznych,

9) lokalizacja budowli, instalacji przemysEowych 
i urządzeG technologicznych o wysoko[ci równej i 
wyrszej nir 50,0 m n. p. t. podlega zgEoszeniu do 
Szefostwa SiE Powietrznych przed wydaniem po-
zwolenia na budowę,

10) dopuszcza się stosowanie dowolnej formy 
dachu dla caEego terenu, przy czym w przypadku 
dachów stromych w budynkach magazynowych 
ustala się kąt nachylenia poEaci dachowych ｠ nie 
większy nir 20o,

11) dopuszczalna maksymalna powierzchnia za-
budowy more stanowić maksymalnie 70% po-
wierzchni dziaEki,

12) ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną na 15% powierzchni dziaEki,

13) lokalizacja zieleni wzdEur granic obszaru o sze-
roko[ci nie mniejszej nir 5,0 m,

14) obowiązek realizacji dróg wewnętrznych wraz 
z miejscami postojowymi o nawierzchni utwardzo-
nej zgodnie z przepisami branrowymi i wedEug po-
trzeb wynikających z przedsięwzięcia inwestycyjne-
go; minimalna szeroko[ć jezdni dróg wewnętrznych 
wynosić powinna 6,0 m,

15) dostępno[ć komunikacyjna z drogi publicznej 
(powiatowej) klasy zbiorczej,

16) zakaz realizacji budynków mieszkalnych i 
mieszkaG,

17) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2,20 m.

§13. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UHp, ustala się:

1) zachowuje się istniejący obiekt handlu paliwa-
mi,

2) nakazuje się wyposarenie stacji paliw w insta-
lacje i urządzenia zabezpieczające przed:

a) przenikaniem produktów naftowych do gruntu,
b) emisją par produktów naftowych I klasy nie-

bezpieczeGstwa porarowego do powietrza atmos-
ferycznego w procesie napeEniania zbiorników 
magazynowych stacji paliw oraz napeEniania tymi 
produktami zbiorników pojazdów samochodowych,

3) nakazuje się ponadto zastosowanie co najmniej 
następujących rozwiązaG technicznych i organiza-
cyjnych:

a) monitoring wód gruntowych na stacji,
b) segregację odpadów, zastosowanie dla celów 

grzewczych paliw pEynnych, gazowych, staEych 
oraz alternatywnych pródeE energii,

4) wjazd na teren stacji z drogi powiatowej wy-
Eącznie za po[rednictwem pasów wEączenia i wy-
Eączenia oraz pasów dla pojazdów skręcających w 
lewo,

5) w przypadku likwidacji stacji paliw, istnieje 
morliwo[ć prowadzenia innej dziaEalno[ci lub wEą-
czenia tego terenu do przylegEej dziaEki.

§14. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E, ustala się:

1) zachowanie istniejących urządzeG elektroener-
getycznych ｠ stacji transformatorowej,

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz 
budowę nowych stacji transformatorowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi i warun-
kami uzyskanymi od gestora sieci.

§15. 1. Dla terenów infrastruktury technicznej 
ustala się morliwo[ć budowy, przebudowy i rozbu-
dowy urządzeG technicznych i budowli w ramach 
dziaEek wEasnych na podstawie przepisów szczegól-
nych.

2. Ustala się dla terenu oznaczonego W:
1) istniejące ujęcie wody (studnia nr 2) z ustaloną 

10,0 m strefą ochrony bezpo[redniej od studni,
2) zakaz prowadzenia wszelkich dziaEaG, które 

mogą zagrarać zanieczyszczeniu wód lub powodo-
wać zmniejszenie wydajno[ci ujęć,

3) wszelkie dziaEania muszą być zgodne z prze-
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pisami szczególnymi regulującymi ochronę pródeE i 
ujęć wody.

§16. 1. Ustala się obsEugę komunikacyjną terenu 
objętego planem poprzez wykonanie bezpo[rednich 
zjazdów z drogi powiatowej:

1) zjazd z w/w drogi realizować zgodnie z prze-
pisami, w szczególno[ci z warunkami bezpieczeG-
stwa, w tym warunkami widoczno[ci,

2) dopuszcza się wydzielenie na terenie objętym 
planem dróg wewnętrznych o szeroko[ci nie mniej-
szej nir 8,0 m.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§17. Zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze i niele[ne dla powierzchni 4,8642 
ha IV klasy bonitacyjnej dokonuje się za zgodą Mar-
szaEka Województwa Wielkopolskiego decyzją nr 
DR.II.6060-88/08 z dnia 31 lipca 2008 r., co nie 
zwalnia od obowiązku wyEączenia kardorazowo z 
produkcji rolnej.

§18. Ustala się stawkę procentową sEurącą nali-
czeniu opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci 
dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego:

1) pod zabudowę produkcyjno-usEugową PU ｠ 
30%,

2) dla pozostaEych terenów ｠ 10%.

§19. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy BudzyG.

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

Przewodniczący
 Rady Gminy 

(-) Bogdan Dasecki 
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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 pópniejszymi zmianami) Rada Gminy BudzyG roz-
strzyga, co następuje: 

§1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą [rodowiskową zo-
staE wyEorony do publicznego wglądu na 21 dni.

§2. W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGcze-
niu wyEorenia projektu planu z prognozą [rodowi-
skową nie wniesiono radnych uwag, w związku z 
czym Rada Gminy BudzyG nie rozstrzyga o sposobie 
ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 2 
do uchwaEy nr XXXVII/326/2010

Rady Gminy BudzyG
z dnia 26 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PU-

BLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI DZIEWOKLUCZ, REJON BYDEJ FERMY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami), 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 
BudzyG uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi BudzyG, w rejonie ulicy 
Gumowej, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci z ustaleniami Studium UwarunkowaG i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny BudzyG, uchwalonym uchwaEą Nr X/60/99 Rady 
Gminy BudzyG z dnia 9 listopada 1999 roku

2. Granicami obszaru objętego planem są granice 
dziaEki nr ewid. 1337/2, oznaczone graficznie na ry-
sunku planu w skali 1:1000.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
niniejszej uchwaEy,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stanowią-
ce zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia, ustalanych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych,

2) obszary wymagające scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci,

3) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa 
w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się: 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów.

§3. W planie wyznacza się następujące tereny:
1) zabudowy produkcyjno-usEugowej, oznaczenie 

na rysunku PU,
2) urządzeG elektroenergetycznych, oznaczenie na 

rysunku EE,
3) podczyszczalni [cieków opadowych lub rozto-

powych, oznaczenie na rysunku Kd,
4) ujęcia wody, oznaczenie na rysunku W,
5) drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku KD-D,
6) rowu melioracyjnego, zbiornika wodnego, ozna-

czonego na rysunku Ws.

§4. Obowiązują oznaczone na rysunku:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.
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UCHWADA NR XXXVII/327/2010 RADY GMINY BUDZYF

 z dnia 26 papdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BudzyG, w rejonie ulicy 
Gumowej


