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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 oraz 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)2, Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1. 1. Uchwala się czę[ciową zmianę miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ple-
wiska w obszarze terenów zainwestowanych ｠ etap 
II, zwaną dalej planem, po stwierdzeniu jej zgodno-
[ci z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ko-
morniki, uchwalonego UchwaEą Nr XXXI/209/97 
Rady Gminy Komorniki z dnia 14.11.1997 r., ze 
zmianami3

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 15,4 ha, 
poEorony w granicach okre[lonych na rysunku pla-
nu, obejmujący teren poEorony w rejonie ulic: Fabia-
nowska, Kolejowa, Poranna, Promykowa.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zatytuEowany Czę[ciowa zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwesto-
wanych ｠ etap II, opracowany w skali 1:1000 wraz 
z wyrysem ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Komorni-
ki, stanowiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki w spra-
wie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego 
do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące 
zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące za-
Eącznik nr 3 do uchwaEy.

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

1) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną, zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć od 
linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytu-
owanie budynków;

3) obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

4) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię na której muszą się znajdować lica 
[cian budynków, przy czym przed obowiązują-
cą linią zabudowy mogą być sytuowane: ryzality, 
schody zewnętrzne, balkony, tarasy i wykusze o 
gEęboko[ci nie przekraczającej 1,5 m od lica [ciany 
budynku;

5) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie o wysoko[ci nie większej nir 1,5 m 
od poziomu terenu, w którym czę[ć arurowa stano-
wi minimalnie 60% powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia, a elementy betonowe dopuszczone są jedynie 
do wysoko[ci 0,3 m od poziomu terenu;

6) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi;

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

8) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć usEugi nie zaliczone do przedsięwzięć mo-
gących znacząco wpEywać na [rodowisko lub im 
odpowiadające w rozumieniu przepisów odrębnych;

9) zabudowie zwartej ｠ nalery przez to rozumieć 
lokalizację budynków przylegających do bocznych 
granic dziaEki i zakoGczonych [cianami szczytowymi 
bez jakichkolwiek otworów;

10) zieleni izolacyjnej - nalery przez to rozumieć 
gęste nasadzenia zieleni o zrórnicowanej wysoko-
[ci, gEównie zimozielonej, formowane w ksztaEcie 
pasów, oddzielające poszczególne obszary o rór-
nym przeznaczeniu i wzbogacające krajobraz;

§3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie 
następujące obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub o rórnych zasadach zagospodarowania; 

1893

UCHWADA Nr XLIV/284/2010 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia czę[ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ple-
wiska w obszarze terenów zainwestowanych ｠ etap II

1 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. 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 oraz z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413
3 Zmiany studium zostaEy zatwierdzone uchwaEami Rady Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001 r., Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze[nia 2001 r., Nr 
XLV/305/2002 z dnia 10 wrze[nia 2002 r., Nr XXXIX/235/2005 z dnia 20 wrze[nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
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3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy;

4) przeznaczenie terenu ｠ oznaczone barwą i sym-
bolem literowym albo literowo-cyfrowym;

5) klasyfikacja dróg publicznych; 
6) odlegEo[ć linii zabudowy od linii rozgraniczają-

cej tereny.

§4. Na obszarze planu ustala się następujące ka-
tegorie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN/U;

3) tereny zabudowy usEugowej oraz rzemie[lni-
czej, oznaczone na rysunku planu symbolem Ur;

4) teren zabudowy usEugowej oraz obiektów pro-
dukcyjnych, skEadów i magazynów, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U/P;

5) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZI; 

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KD;

7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KDW;

8) tereny infrastruktury technicznej ｠ elektroener-
getyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E.

§5. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN i 6MN, dla któ-
rych obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w 
zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, przy czym dopuszcza się 
wyEącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolno stojącą, blipniaczą lub szeregową, zgodnie z 
ust. 6 pkt 1; zakaz lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej grupowej w formie innej nir 
ustalona w niniejszym paragrafie;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ usEugi nieuciąr-
liwe jako wbudowane lokale urytkowe, infrastruk-
turę techniczną oraz dla terenów 4MN i 6MN drogi 
wewnętrzne.

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

1) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek;
2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-

mórkowej oraz napowietrznych sieci infrastruktury 
technicznej.

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

1) ochronę istniejących drzew zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi oraz zagospodarowanie zielenią tere-
nu wolnego od zabudowy i utwardzenia;

2) na terenie 1MN lokalizację rywopEotów wzdEur 
ulicy Kolejowej (poza planem);

3) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, w których będą spalane pali-

wa pEynne, gazowe lub staEe charakteryzujące się 
niskimi wskapnikami emisyjnymi lub elektryczne i z 
alternatywnych pródeE energii;

4) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z gminnym 
planem gospodarki odpadami;

5) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

7) zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych na terenie dziaEki budowlanej, z uwzględ-
nieniem przepisów odrębnych;

8) dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku 
zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla obszaru poEoronego w granicach wy-
znaczonej na rysunku strefy ochrony stanowisk ar-
cheologicznych na terenach 3MN i 4MN:

1) nakaz prowadzenia badaG archeologicznych 
podczas prac związanych z zabudowaniem bądp za-
gospodarowaniem terenu;

2) uzgodnienie zakresu badaG o których mowa w 
punkcie 1 z wEa[ciwym miejscowo konserwatorem 
zabytków przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
na budowę.

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

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury oraz szyldów;

2) zakaz lokalizacji reklam.
6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) lokalizację budynków jednorodzinnych:
a) dla terenów 5MN i 6MN - blipniaczych lub sze-

regowych, 
b) dla terenu 1MN - wolno stojących lub blipnia-

czych; zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
c) dla terenów 2MN ｠ 4MN ｠ szeregowych;
2) dopuszczenie lokalizacji wyEącznie jednego bu-

dynku mieszkalnego na jednej dziaEce budowlanej;
3) w zespole zabudowy szeregowej dopuszczenie 

lokalizacji nie więcej nir 6 segmentów w jednym 
ciągu; 

4) w segmencie zabudowy szeregowej i blipnia-
czej dopuszczenie lokalizacji wyEącznie jednego lo-
kalu mieszkalnego, z zastrzereniem pkt 5;

5) dopuszczenie lokalizacji w budynkach mieszkal-
nych lokali usEugowo-handlowych na nie więcej nir 
40% powierzchni urytkowej budynku;

6) w zabudowie wolno stojącej lub blipniaczej 
dopuszczenie lokalizacji budynku gararowo-gospo-
darczego o powierzchni zabudowy nie większej nir 
60,0 m2;

7) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym:
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a) na dziaEkach budowlanych o powierzchni nie 
mniejszej nir 1200,0 m2 dopuszcza się wycofanie 
zabudowy względem wyznaczonej obowiązującej 
linii zabudowy w gEąb dziaEki,

b) dopuszcza się lokalizację budynku gararowo-
gospodarczego w gEębi dziaEki, bez prawa przekra-
czania wyznaczonej linii zabudowy;

8) wysoko[ć zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych ｠ do trzech kondy-

gnacji nadziemnych i nie większa nir 9,5 m,
b) dla budynku gararowo-gospodarczego ｠ jedna 

kondygnacja nadziemna, przy czym wysoko[ć [cian 
budynków do okapu nie more przekroczyć 3,0 m;

9) dachy budynków strome, przy czym wymaga-
ne kąty nachylenia dotyczą gEównych poEaci dacho-
wych:

a) dla budynków o wysoko[ci jednej kondygnacji 
nadziemnej - o kącie nachylenia od 18º do 45º,

b) dla pozostaEych budynków - o kącie nachylenia 
od 35º do 45º;

10) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej 
dla zabudowy:

a) wolnostojącej i blipniaczej - do 25%,
b) szeregowej ｠ do 35%;
11) powierzchnię biologicznie czynną dla zabudo-

wy:
a) wolnostojącej i blipniaczej - nie mniej nir 50% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
b) szeregowej ｠ nie mniej nir 40% powierzchni 

dziaEki budowlanej;
12) powierzchnię nowowydzielanej dziaEki budow-

lanej dla zabudowy:
a) wolno stojącej - nie mniej nir 600,0 m2,
b) blipniaczej - nie mniej nir 500,0 m2,
c) szeregowej - nie mniej nir 300,0 m2;
13) szeroko[ć wydzielanej drogi wewnętrznej na 

terenach 4MN i 6MN nie mniejszą nir 8,0 m;
14) dla istniejących budynków dopuszczenie prze-

budowy i rozbudowy, przy czym dla rozbudowy na-
kazuje się zachowanie ustaleG niniejszego planu, z 
wyEączeniem punktu 9.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie po-
dejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazuje 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się:

1) dla pródeE haEasu związanych z zabudową usEu-
gową ograniczenie emisji haEasu w [rodowisku do 
warto[ci dopuszczalnych, na granicach terenu z 
zabudową wymagającą komfortu akustycznego w 
[rodowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie ciągEo[ci istniejącego systemu me-
lioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy poza 
obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się: 

1) obsEugę komunikacyjną dla terenów:
a) 1MN z ul. Kolejowej, ul. Fabianowskiej oraz 

dróg 1KD-L i 2KD-L,
b) 2MN, 3MN i 4MN z ul. Fabianowskiej poprzez 

drogi wewnętrzne oraz dla terenu 4MN z drogi 1KD-
L,

c) 5MN i 6MN z drogi 1KD-L, w tym poprzez drogi 
wewnętrzne;

2) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
potrzebami danej funkcji na dziaEce budowlanej w 
minimalnej ilo[ci 2 stanowiska postojowe na karde 
mieszkanie, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc po-
stojowych na terenach dróg wewnętrznych;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, elektro- energetycznej i telekomunikacyjnej, z 
uwzględnieniem ustaleG w §13;

4) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

5) dla lokalizacji maEogabarytowej stacji transfor-
matorowej nakaz wydzielenia dziaEki budowlanej o 
powierzchni minimum 50,0 m2.

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

§6. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEugowej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U, dla któ-
rych obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w 
zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną i usEugową, przy czym do-
puszcza się:

a) wyEącznie zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną i usEugową wolno stojącą lub blipniaczą; za-
kaz lokalizacji zabudowy grupowej, w tym szerego-
wej,

b) wyEącznie usEugi nieuciąrliwe;
2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastrukturę 

techniczną oraz dla terenów 2MN/U i 3MN/U drogi 
wewnętrzne;

3) zakaz lokalizacji hurtowni i magazynów.
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego ustala się:
1) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek;
2) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazo-

wych telefonii komórkowej oraz napowietrznych 
sieci infrastruktury technicznej.

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

1) ochronę istniejących drzew zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi oraz zagospodarowanie zielenią tere-
nu wolnego od zabudowy i utwardzenia;

2) na terenie 1MN/U lokalizację rywopEotu wzdEur 
ul. Kolejowej (poza planem);
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3) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, w których będą spalane pali-
wa pEynne, gazowe lub staEe charakteryzujące się 
niskimi wskapnikami emisyjnymi lub elektryczne i z 
alternatywnych pródeE energii;

4) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z gminnym 
planem gospodarki odpadami;

5) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

7) zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych na terenie dziaEki budowlanej, z uwzględ-
nieniem przepisów odrębnych;

8) dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku 
zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenu zabu-
dowy mieszkaniowo-usEugowej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla obszaru poEoronego w granicach wy-
znaczonej na rysunku strefy ochrony stanowisk ar-
cheologicznych na terenie 3MN/U:

1) nakaz prowadzenia badaG archeologicznych 
podczas prac związanych z zabudowaniem bądp za-
gospodarowaniem terenu;

2) uzgodnienie zakresu badaG o których mowa w 
punkcie 1 z wEa[ciwym miejscowo konserwatorem 
zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę.

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

1) lokalizację obiektów maEej architektury;
2) lokalizację szyldów;
3) na kardej dziaEce budowlanej lokalizację jedne-

go no[nika reklamowego o powierzchni reklamy do 
4,0 m2 lub reklamy montowanej na elewacji budyn-
ku o powierzchni nie większej nir 10% powierzchni 
elewacji, z zastrzereniem pkt 4;

4) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych 
w sposób utrudniający czytelno[ć informacji drogo-
wskazowej.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
które podawane są w odniesieniu do dziaEki budow-
lanej ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i usEugowych;

2) dopuszczenie lokalizacji wyEącznie jednego bu-
dynku mieszkalnego na jednej dziaEce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji budynku gararowo-go-
spodarczego o powierzchni zabudowy nie większej 
nir 60,0 m2;

4) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy;

5) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowej telefo-
nii komórkowej wyEącznie na budynkach o funkcji 
usEugowej, przy czym Eączna wysoko[ć budynku i 

anteny nie more być wyrsza nir 20,0 m npt.;
6) wysoko[ć budynków:
a) mieszkalnych ｠ do trzech kondygnacji nadziem-

nych i nie więcej nir 9,5 m,
b) usEugowych ｠ do dwóch kondygnacji nadziem-

nych i nie więcej nir 8,0 m,
c) gararowo-gospodarczych ｠ jedna kondygnacja 

nadziemna, przy czym wysoko[ć [cian budynków 
do okapu nie more przekroczyć 3,0 m;

7) dachy budynków strome, przy czym wymaga-
ne kąty nachylenia dotyczą gEównych poEaci dacho-
wych:

a) dla budynków o wysoko[ci jednej kondygnacji 
nadziemnej - o kącie nachylenia od 18º do 45º,

b) dla budynków o wysoko[ci dwóch lub więcej 
kondygnacji nadziemnych ｠ o kącie nachylenia od 
30º do 45º;

8) zakaz stosowania blachy jako podstawowego 
materiaEu wykoGczeniowego [cian;

9) powierzchnię zabudowy do 45% powierzchni 
dziaEki budowlanej, z czego pod zabudowę mieszka-
niową nie więcej nir 25%;

10) powierzchnię biologicznie czynną ｠ nie mniej 
nir 35% powierzchni dziaEki budowlanej;

11) powierzchnię nowowydzielanej dziaEki budow-
lanej dla zabudowy:

a) wolno stojącej - nie mniej nir 600,0 m2,
b) blipniaczej - nie mniej nir 500,0 m2;
12) szeroko[ć wydzielanej drogi wewnętrznej nie 

mniejszą nir 8,0 m;
13) dla istniejących budynków dopuszczenie prze-

budowy i rozbudowy, przy czym dla rozbudowy na-
kazuje się zachowanie ustaleG niniejszego planu, z 
wyEączeniem punktu 7;

14) zakaz sytuowania o[wietlenia obiektów wpEy-
wającego ujemnie na drogi publiczne.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie po-
dejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazuje 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się:

1) dla pródeE haEasu związanych z zabudową usEu-
gową ograniczenie emisji haEasu w [rodowisku do 
warto[ci dopuszczalnych, na granicach terenu z 
zabudową wymagającą komfortu akustycznego w 
[rodowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie ciągEo[ci istniejącego systemu me-
lioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy poza 
obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej ustala się: 
1) obsEugę komunikacyjną dla terenów:
a) 1MN/U z ul. Kolejowej (poza planem),
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b) 2MN/U z ul. Promykowej oraz z dróg 1KD-L i 
2KD-L,

c) 3MN/U z ul. Promykowej, a takre z ul. Fabia-
nowskiej oraz z drogi 1KD-L;

2) dla dziaEek narornych usytuowanie zjazdów 
poza obszarem oddziaEywania skrzyrowania;

3) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z po-
trzebami danej funkcji na dziaEce budowlanej, z do-
puszczeniem lokalizacji miejsc postojowych na tere-
nach dróg wewnętrznych w minimalnej ilo[ci:

a) 2 stanowiska postojowe na karde mieszkanie,
b) 3 stanowiska postojowe na karde 100 m2 po-

wierzchni urytkowej w obiektach usEugowych,
c) sumaryczną liczbę stanowisk postojowych wy-

nikającą z wymogów parkingowych dla obiektów 
wielofunkcyjnych;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, elektro- energetycznej i telekomunikacyjnej, z 
uwzględnieniem ustaleG w §13;

5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

6) dla lokalizacji maEogabarytowej stacji transfor-
matorowej nakaz wydzielenia dziaEki budowlanej o 
powierzchni nie mniejszej nir 50,0 m2.

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

§7. 1. Dla terenów zabudowy usEugowej oraz rze-
mie[lniczej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1Ur i 2Ur, dla których obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia te-
renów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowę usEu-
gową, w tym rzemie[lniczą, przy czym dopuszcza 
się usEugi nieuciąrliwe;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastruktura 
techniczna;

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 2000,0 m2.

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

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG arurowych 
na granicy dziaEek;

2) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazo-
wych telefonii komórkowej;

3) zakaz budowy nowych nadziemnych sieci infra-
struktury technicznej.

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

1) zagospodarowanie zielenią terenu wolnego od 
zabudowy i utwardzenia;

2) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, w których będą spalane pali-
wa pEynne, gazowe lub staEe charakteryzujące się 
niskimi wskapnikami emisyjnymi lub elektryczne i z 
alternatywnych pródeE energii;

3) gromadzenie i segregację odpadów w miej-

scach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z gminnym 
planem gospodarki odpadami;

4) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

6) dopuszczenie zagospodarowania wód opado-
wych lub roztopowych na terenie dziaEki budowla-
nej, z zastrzereniem §13 ust. 4 pkt 1;

7) zapewnienie komfortu akustycznego w [rodo-
wisku zewnętrznym od urządzeG technicznych i par-
kingów związanych z zabudową usEugową, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

8) stosowanie zasad akustyki architektonicznej i 
budowlanej w projektowanej zabudowie usEugowej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

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

1) lokalizację obiektów maEej architektury;
2) lokalizację szyldów;
3) na kardej dziaEce budowlanej lokalizację jedne-

go no[nika reklamowego o powierzchni reklamy do 
4,0 m2 lub reklamy montowanej na elewacji budyn-
ku o powierzchni nie większej nir 10% powierzchni 
elewacji.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
które podawane są w odniesieniu do dziaEki budow-
lanej ustala się:

1) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powierzchnię zabudowy ｠ nie więcej nir 50% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

3) udziaE powierzchni biologicznie czynnej ｠ nie 
mniejszy nir 25% powierzchni dziaEki budowlanej;

4) wysoko[ć obiektów:
a) dla budynków usEugowych, w tym administra-

cyjno-socjalnych:
- na terenie 1Ur ｠ do dwóch kondygnacji i nie 

większa nir 10,0 m,
- na terenie 2Ur ｠ do trzech kondygnacji i nie 

większa nir 12,0 m,
b) dla kominów i masztów ｠ nie większa nir 20,0 

m,
c) dla pozostaEych budynków i budowli ｠ nie więk-

sza nir 8,0 m;
5) dachy budynków strome, przy czym wymaga-

ne kąty nachylenia dotyczą gEównych poEaci dacho-
wych:

a) dla budynków o wysoko[ci jednej kondygnacji 
nadziemnej - o kącie nachylenia od 18º do 45º,

b) dla pozostaEych budynków - o kącie nachylenia 
od 30º do 45º;

6) powierzchnię nowowydzielanej dziaEki budow-
lanej nie mniejszą nir 800,0 m2;

7) zakaz umieszczania reklam w sposób zmienia-
jący lub przesEaniający istotne elementy i detale wy-
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stroju architektonicznego;
8) dla istniejących budynków dopuszczenie prze-

budowy i rozbudowy, przy czym dla rozbudowy na-
kazuje się zachowanie ustaleG niniejszego planu.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie po-
dejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazuje 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się: 

1) dla pródeE haEasu związanych z zabudową usEu-
gową oraz rzemie[lniczą ograniczenie emisji haEasu 
w [rodowisku do warto[ci dopuszczalnych, na gra-
nicach terenu z zabudową wymagającą komfortu 
akustycznego w [rodowisku, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) zachowanie ciągEo[ci istniejącego systemu me-
lioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy poza 
obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

3) ograniczenie emisji czynników szkodliwych do 
warto[ci dopuszczalnych w przepisach odrębnych i 
normach na granicy dziaEki budowlanej.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się: 

1) obsEugę komunikacyjną dla terenów:
a) 1Ur z dróg 1KD-L i 2KD-L,
b) 2Ur docelowo z planowanej drogi publicznej, 

zlokalizowanej ponirej poEudniowo-wschodniej gra-
nicy planu, przy czym do czasu realizacji ww. drogi 
dopuszcza się obsEugę komunikacyjną z drogi 2KD-L 
poprzez teren ZI;

2) dla dziaEek narornych usytuowanie zjazdów 
poza obszarem oddziaEywania skrzyrowania;

3) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
potrzebami danej funkcji na dziaEce budowlanej w 
minimalnej ilo[ci 2 stanowiska postojowe na karde 
100 m2 powierzchni urytkowej obiektów;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, elektro- energetycznej i telekomunikacyjnej, z 
uwzględnieniem ustaleG w §13;

5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

6) dla lokalizacji maEogabarytowej stacji transfor-
matorowej nakaz wydzielenia dziaEki budowlanej o 
powierzchni minimum 50,0 m2.

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

§8. 1. Dla terenu zabudowy usEugowej oraz obiek-
tów produkcyjnych, skEadów i magazynów, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem U/P, dla któ-

rego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w 
zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowę usEugo-
wą oraz obiekty produkcyjne, skEady i magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 
techniczna, drogi wewnętrzne;

3) zakaz lokalizacji:
a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedary 

powyrej 2000,0 m2;
b) przedsięwzięć mogących znacząco wpEywać na 

[rodowisko, które wymagają sporządzenia raportu 
o oddziaEywaniu przedsięwzięcia na [rodowisko, 
lub im odpowiadających w rozumieniu przepisów 
odrębnych, z wyEączeniem urządzeG infrastruktury 
technicznej.

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

1) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek;
2) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazo-

wych telefonii komórkowej;
3) zakaz budowy napowietrznych sieci elektro-

energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) nasadzenia drzew i krzewów z preferencją dla 

gatunków zimozielonych oraz zagospodarowanie 
zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia frag-
mentów terenów, z uwzględnieniem wymagaG sieci 
infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, w których będą spalane pali-
wa pEynne, gazowe lub staEe charakteryzujące się 
niskimi wskapnikami emisyjnymi lub elektryczne i z 
alternatywnych pródeE energii;

3) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z gminnym 
planem gospodarki odpadami;

4) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

6) dopuszczenie zagospodarowania wód opado-
wych lub roztopowych na terenie dziaEki budowla-
nej, z zastrzereniem §13 ust. 4 pkt 1;

7) zapewnienie komfortu akustycznego w [ro-
dowisku zewnętrznym od urządzeG technicznych i 
parkingów związanych z zabudową przemysEową, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) stosowanie zasad akustyki architektonicznej i 
budowlanej w projektowanej zabudowie usEugowej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

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

1) lokalizację obiektów maEej architektury;
2) lokalizację szyldów;
3) na kardej dziaEce budowlanej lokalizację jedne-

go no[nika reklamowego o powierzchni reklamy do 
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8,0 m2 lub reklamy montowanej na elewacji budyn-
ku o powierzchni nie większej nir 20% powierzchni 
elewacji.

6. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
które podawane są w odniesieniu do dziaEki budow-
lanej lub do terenu objętego inwestycją, ustala się:

1) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powierzchnię zabudowy ｠ nie większą nir 50% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

3) udziaE powierzchni biologicznie czynnej ｠ nie 
mniejszy nir 25% powierzchni dziaEki budowlanej;

4) wysoko[ć obiektów:
a) dla budynków usEugowych, w tym administra-

cyjno-socjalnych ｠ do trzech kondygnacji i nie więk-
szą nir 12,0 m,

b) dla kominów i masztów ｠ nie większą nir 20,0 
m,

c) dla pozostaEych budynków i budowli ｠ nie więk-
szą nir 8,0 m;

5) dachy dowolne;
6) powierzchnię nowowydzielanej dziaEki budow-

lanej nie mniejszą nir 2 000,0 m2;
7) zakaz umieszczania reklam w sposób zmienia-

jący lub przesEaniający istotne elementy i detale wy-
stroju architektonicznego.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie po-
dejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się:

1) dla pródeE haEasu związanych z zabudową usEu-
gową oraz obiektami produkcyjnymi, skEadami i ma-
gazynami ograniczenie emisji haEasu w [rodowisku 
do warto[ci dopuszczalnych, na granicach terenu z 
zabudową wymagającą komfortu akustycznego w 
[rodowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie ciągEo[ci istniejącego systemu me-
lioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy poza 
obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

3) ograniczenie emisji czynników szkodliwych do 
warto[ci dopuszczalnych w przepisach odrębnych i 
normach na granicy dziaEki budowlanej.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną docelowo z planowanej 
drogi publicznej, zlokalizowanej ponirej poEudniowo-
wschodniej granicy planu, przy czym do czasu reali-
zacji ww. drogi dopuszcza się obsEugę komunikacyj-
ną z drogi 2KD-L poprzez teren ZI;

2) dla dziaEek narornych usytuowanie zjazdów 
poza obszarem oddziaEywania skrzyrowania;

3) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
potrzebami danej funkcji na dziaEce budowlanej w 
minimalnej ilo[ci 3 stanowiska postojowe na karde 
100 m2 powierzchni urytkowej obiektów;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, elektro- energetycznej i telekomunikacyjnej, z 
uwzględnieniem ustaleG w §13;

5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

6) dla lokalizacji maEogabarytowej stacji transfor-
matorowej nakaz wydzielenia dziaEki budowlanej o 
powierzchni minimum 50,0 m2.

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

§9. 1. Dla terenu zieleni izolacyjnej, oznaczone-
go na rysunku planu symbolem ZI, dla którego obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie 
przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zieleG urządzoną 
izolacyjną;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastrukturę 
techniczną.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego zakazuje się lokalizacji stacji bazo-
wych telefonii komórkowej.

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

1) nowe nasadzenia drzew i krzewów rórnych ga-
tunków, gEównie zimozielonych zgodnie z warunka-
mi siedliskowymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
się lokalizację obiektów maEej architektury, pla-
ców zabaw dla dzieci, form rzepbiarskich, fontann 
i o[wietlenia.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie 
podejmuje się ustaleG.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie po-
dejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazuje 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się: 
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1) obsEugę komunikacyjną z drogi 2KD-L;
2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 

sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, elektro- energetycznej i telekomunikacyjnej, z 
uwzględnieniem ustaleG w §13;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

§10. 1. Dla terenów dróg publicznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 1KD-L i 2KD-L, 
dla których obowiązują ustalenia niniejszego para-
grafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny dróg pu-
blicznych klasy L- lokalnej;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastrukturę 
techniczną.

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

1) zachowanie zharmonizowanego wyglądu ele-
mentów wyposarenia dróg, takich jak: nawierzch-
nie, latarnie, tworzących spójne rozwiązanie archi-
tektoniczne;

2) zakaz sytuowania nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej;

3) zachowanie ciągEo[ci poszczególnych elemen-
tów wyposarenia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki, 
[cierki rowerowe.

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

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów;

2) odprowadzenie wód opadowych lub roztopo-
wych do sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnie-
niem §13 ust. 4 pkt 1;

3) gospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi, w tym z gminnym planem gospodarki 
odpadami.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych zakazuje się 
lokalizacji reklam.

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

1) dla dróg 1KD-L i 2KD-L:
a) szeroko[ć w istniejących i planowanych liniach 

rozgraniczających, wedEug rysunku planu,
b) lokalizację obustronnie chodników i jednostron-

nie [cierki rowerowej, przy czym dopuszcza się lo-
kalizację jednostronnie ciągu pieszo-rowerowego;

2) dopuszczenie etapowej realizacji elementów 
wyposarenia ulic.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie po-
dejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazuje 
obszarów do objęcia scaleniem i podziaEem.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) powiązanie obszaru objętego planem z terena-
mi sąsiednimi oraz z podstawowym ukEadem komu-
nikacyjnym gminy Komorniki;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, elektro- energetycznej i telekomunikacyjnej, z 
uwzględnieniem ustaleG w §13;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

§11. 1. Dla terenów dróg wewnętrznych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW 
i 3KDW, dla których obowiązują ustalenia niniejsze-
go paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny dróg we-
wnętrznych;

2) przeznaczenie uzupeEniające: infrastruktura 
techniczna.

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

1) zachowanie zharmonizowanego wyglądu ele-
mentów wyposarenia dróg, takich jak: nawierzch-
nie, latarnie, tworzących spójne rozwiązanie archi-
tektoniczne;

2) zakaz sytuowania nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej;

3) zakaz sytuowania budynków;
4) zachowanie ciągEo[ci poszczególnych elemen-

tów wyposarenia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów, przy uwzględ-
nieniu wymaganych planem elementów komunikacji 
i sieci infrastruktury technicznej;

2) odprowadzenie wód opadowych lub roztopo-
wych poprzez nawierzchnie przepuszczalne;

3) gospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi, w tym z gminnym planem gospodarki 
odpadami.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla obszaru poEoronego w granicach wy-
znaczonej na rysunku strefy ochrony stanowisk ar-
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cheologicznych na terenie 2KDW:
1) nakaz prowadzenia badaG archeologicznych 

podczas prac związanych z zabudowaniem bądp za-
gospodarowaniem terenu;

2) uzgodnienie zakresu badaG o których mowa w 
punkcie 1 z wEa[ciwym miejscowo konserwatorem 
zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę.

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

1) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;
2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.
6. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 

1) dopuszczenie wydzielenia dla ruchu koEowego i 
pieszego wspólnej nawierzchni;

2) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych 
pod warunkiem zapewnienia przej[cia i przejazdu.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie po-
dejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazuje 
obszarów do objęcia scaleniem i podziaEem.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, elektro- energetycznej i telekomunikacyjnej, z 
uwzględnieniem ustaleG w §13;

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

§12. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej i 
elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E, dla którego obowiązują ustalenia ni-
niejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia tere-
nów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ stacja transfor-
matorowa;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠infrastruktura 
techniczna.

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

1) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG arurowych 
na granicy dziaEki o wysoko[ci nie większej nir 1,5 
m, z zakazem stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeG betonowych;.

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

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenu;

2) ograniczenie haEasu do warto[ci dopuszczal-
nych na granicy z terenami podlegającymi ochronie 
akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

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

1) zakaz lokalizacji reklam i szyldów; 
2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.
6. W zakresie parametrów, wskapników ksztaEto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie 
podejmuje się ustaleG. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie po-
dejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazuje 
obszarów do objęcia scaleniem i podziaEem.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu nie podejmuje się ustaleG. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną terenu z drogi 1KD-L;
2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 

sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci elektro- energetycznej, z uwzględnie-
niem ustaleG w §13;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

§13. 1. W zakresie zasad obsEugi terenów infra-
strukturą techniczną ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektro- energetycznej, telekomunikacyjnej i cie-
pEowniczej;

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
2) dopuszcza się lokalizację studni z wykorzysta-

niem wody wyEącznie dla celów gospodarczych.
3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:
1) dopuszczenie lokalizacji przepompowni [cie-

ków na terenach dróg publicznych, dróg wewnętrz-
nych oraz na pozostaEych terenach;

2) dopuszczenie wydzielenia dziaEki budowlanej o 
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powierzchni nie mniejszej nir 70,0 m2 dla lokalizacji 
przepompowni [cieków.

4. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala 
się:

1) speEnienie wymagaG jako[ciowych wód opado-
wych lub roztopowych przed wprowadzeniem ich 
do wód lub ziemi, w tym lokalizację urządzeG pod-
czyszczających [cieki z wód opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie lokalizacji przepompowni [cie-
ków na terenach dróg publicznych, dróg wewnętrz-
nych oraz na pozostaEych terenach;

3) dopuszczenie wydzielenia dziaEki budowlanej o 
powierzchni nie mniejszej nir 70,0 m2 dla lokalizacji 
przepompowni [cieków;

4) dopuszczenie zagospodarowania wód opado-
wych lub roztopowych na terenie dziaEki budowla-
nej.

5. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala 
się:

1) roboty budowlane związane ze stacjami trans-
formatorowymi na terenie E oraz dopuszczenie lo-
kalizacji stacji transformatorowych na pozostaEych 
terenach;

2) dopuszczenie zachowania stacji transformato-
rowych sEupowych;

3) w przypadku zmiany stacji sEupowej na maEoga-
barytową lub lokalizacji nowej stacji transformato-
rowej wydzielenie dziaEki budowlanej o powierzchni 
nie mniejszej nir 50 m2;

4) budowę linii elektroenergetycznych wyEącznie 
jako kablowych;

5) przebudowę linii napowietrznych kolidujących 
z planowaną zabudową na linie kablowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

6) do czasu przebudowy linii napowietrznych na 
kablowe zachowanie pasów wolnych od zabudowy, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się:
1) budowę linii telekomunikacyjnych wyEącznie 

jako kablowych;
2) przebudowę linii napowietrznych kolidujących z 

planowaną zabudową na linie kablowe;
3) na terenach oznaczonych symbolami MN/U, Ur 

i U/P dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych te-
lefonii komórkowej, montowanych na budynkach 
usEugowych, przy czym Eączna wysoko[ć budyn-
ku wraz z zainstalowaną stacją bazową musi być 
mniejsza nir 20,0 m npt.;

4) na terenach 1MN, 2MN/U, 2KD-L, ZI, 2UR 
zachowanie strefy ochronnej dla istniejących prze-
wodów telekomunikacyjnych ｠ wojskowej Eączno-
[ci specjalnej, o szeroko[ci 1,0 m od osi przewodu 
w obu kierunkach, w której zakazuje się lokalizacji 
zabudowy, stosowania trwaEych nawierzchni oraz 
nasadzeG drzew i krzewów.

§14. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Komorniki.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki

(-) mgr Marian Adamski
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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 
i z pópniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki 
rozstrzyga, co następuje:

1. WyEorenie do publicznego wglądu projektu pla-
nu wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko 
nastąpiEo w dniach od 5.01.2009 r. do 2.02.2009 
r. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyEore-
niu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, 
wniesiono 2 uwagi. Uwagi zostaEy rozpatrzone 
przez Wójta Gminy Komorniki i uwzględnione.

2. Wprowadzone zmiany w projekcie planu wy-
magaEy ponowienia procedury sporządzenia planu w 
zakresie ponownego wyEorenia projektu do publicz-
nego wglądu.

3. Drugie wyEorenie do publicznego wglądu pro-
jektu planu wraz z prognozą oddziaEywania na [ro-
dowisko nastąpiEo w dniach od 15.04.2009 r. do 
14.05.2009 r. W ustawowym terminie wniesiono 
2 uwagi. Uwagi zostaEy rozpatrzone przez Wójta 
Gminy Komorniki i uwzględnione. Uwagi dotyczyEy 
obszaru poEoronego w rejonie ulic: Kolejowej, Fabia-
nowskiej, Porannej i Promykowej mieszczącego się 
w granicach obszaru objętego ｧCzę[ciową zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwesto-
wanych ｠ etap IIｦ

4. Trzecie wyEorenie do publicznego wglądu pro-
jektu ｧCzę[ciowej zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Plewiska w ob-
szarze terenów zainwestowanych ｠ etap IIｦ wraz 
z prognozą oddziaEywania na [rodowisko nastąpiEo 
w dniach od 19.08.2009 r. do 17.09.2009 r. W 
ustawowym terminie nie wniesiono radnych uwag, 
których sposób i terminy wnoszenia okre[lone zo-
staEy w art. 17 pkt 10, 11, 12, ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

5. Czwarte wyEorenie do publicznego wglądu pro-
jektu planu wraz z prognozą oddziaEywania na [ro-
dowisko nastąpiEo w dniach od 28.12.2009 r. do 
26.01.2010 r. W ustawowym terminie wniesiono 
dwie uwagi. Uwagi zostaEy rozpatrzone przez Wójta 
Gminy Komorniki i nieuwzględnione.

6. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki:
1) Uwaga wniesiona przez firmę PALLACH & SYN 

S. Pallach R. Pallach s.c.
Tre[ć uwagi: 

Analiza zapisów projektu uchwaEy dla obszaru 
oznaczonego w planie 2MN/U oraz 3MN/U, obej-
mującego dziaEkę nr 1125/1 której wnioskodawca 
jest wspóEwEa[cicielem wprowadza znaczne ograni-
czenia inwestycyjne w stosunku do obowiązujące-
go mpzp zatwierdzonego uchwaEą XLIX/294/2006 z 
dnia 22.02.2006 Rady Gminy Komorniki.

Zmiany te dotyczą zmniejszenia parametrów i 
wskapników zabudowy, zmniejszenia zabudowy 
mieszkaniowej, zwiększenia minimalnej powierzch-
ni dziaEki zarówno wolno stojącej jak i blipniaczej, 
wykluczenia morliwo[ci zabudowy szeregowej, na-
kEada obowiązek minimalnej ilo[ci miejsc postojo-
wych (2 miejsca na jedno mieszkanie) oraz okre[la 
znaczne wielko[ci powierzchni biologicznie czynnej 
co znacznie ogranicza morliwo[ci zabudowy.

Parametry zaproponowane w projekcie uchwaEy 
przekre[lają zEorone efekty ekonomiczne planowa-
nej inwestycji mieszkaniowej.

Projekt uchwaEy podwara zaufanie do wEadzy lo-
kalnej gdyr kupując dziaEkę w celach komercyjnych 
w obszarze dla którego istniaE mpzp i realizowana 
byEa zabudowa zgodnie z obowiązującym planem 
wnioskodawca byE przekonany, re będzie mógE re-
alizować inwestycje zgodnie z parametrami okre-
[lonymi w mpzp. Nowe zaEorenia przekre[lają za-
Eorenia ekonomiczne. Wnosi zatem o zachowanie 
obowiązujących zapisów dla obszaru MN/U i MN/
UR, w przeciwnym razie będą wstępować na drogę 
sądową w celach odzyskania utraconych korzy[ci 
finansowych wynikających ze zmiany projektu pla-
nu.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie:
Uwaga zasEuguje w caEo[ci na odrzucenie ponie-

war jej uwzględnienie byEoby sprzeczne z zaEorenia-
mi jakimi kierowaEa się Rada Gminy przystępując do 
tej zmiany planu. Intencją przystąpienia do przed-
miotowej zmiany planu byEo bowiem, ograniczenie 
intensywno[ci zabudowy mieszkaniowej na tere-
nie objętym uchwaEą. Wie[ Plewiska, ze względu 
na bezpo[rednie sąsiedztwo miasta Poznania staEa 
się obiektem szczególnego zainteresowania zarów-
no inwestorów indywidualnych, jak i developerów. 
Intencją wielu developerów jest maksymalizacja 
zysku kosztem jako[ci rycia przyszEych mieszkaG-
ców (zbyt wąskie drogi wewnętrzne i sEurebno[ci 
dojazdów za maEo miejsc parkingowych, za maEo 
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terenów zieleni). Obserwując zachodzące zjawiska 
urbanizacyjne w Plewiskach postanowiono sukce-
sywnie przystępować do zmiany planu dla tej wsi w 
celu ograniczania intensywno[ci realizowanej tam 
zabudowy.

2) Uwaga wniesiona przez Adrian Trojanowicz 
PRETEXT

Tre[ć uwagi: 
Analiza zapisów projektu uchwaEy dla obszaru 

oznaczonego w planie 2MN/U oraz 3MN/U, obej-
mującego dziaEkę nr 1125/1 której wnioskodawca 
jest wspóEwEa[cicielem wprowadza znaczne ograni-
czenia inwestycyjne w stosunku do obowiązujące-
go mpzp zatwierdzonego uchwaEą XLIX/294/2006 z 
dnia 22.02.2006 Rady Gminy Komorniki.

Zmiany te dotyczą zmniejszenia parametrów i 
wskapników zabudowy, zmniejszenia zabudowy 
mieszkaniowej, zwiększenia minimalnej powierzch-
ni dziaEki zarówno wolno stojącej jak i blipniaczej, 
wykluczenia morliwo[ci zabudowy szeregowej, na-
kEada obowiązek minimalnej ilo[ci miejsc postojo-
wych (2 miejsca na jedno mieszkanie) oraz okre[la 
znaczne wielko[ci powierzchni biologicznie czynnej 
co znacznie ogranicza morliwo[ci zabudowy.

Parametry zaproponowane w projekcie uchwaEy 
przekre[lają zEorone efekty ekonomiczne planowa-
nej inwestycji mieszkaniowej.

Projekt uchwaEy podwara zaufanie do wEadzy lo-
kalnej gdyr kupując dziaEkę w celach komercyjnych 
w obszarze dla którego istniaE mpzp i realizowana 
byEa zabudowa zgodnie z obowiązującym planem 

wnioskodawca byE przekonany, re będzie mógE re-
alizować inwestycje zgodnie z parametrami okre-
[lonymi w mpzp. Nowe zaEorenia przekre[lają za-
Eorenia ekonomiczne. Wnosi zatem o zachowanie 
obowiązujących zapisów dla obszaru MN/U i MN/
UR, w przeciwnym razie będą wstępować na drogę 
sądową w celach odzyskania utraconych korzy[ci 
finansowych wynikających ze zmiany projektu pla-
nu.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie:
Uwaga zasEuguje w caEo[ci na odrzucenie ponie-

war jej uwzględnienie byEoby sprzeczne z zaEorenia-
mi jakimi kierowaEa się Rada Gminy przystępując do 
tej zmiany planu. Intencją przystąpienia do przed-
miotowej zmiany planu byEo bowiem, ograniczenie 
intensywno[ci zabudowy mieszkaniowej na tere-
nie objętym uchwaEą. Wie[ Plewiska, ze względu 
na bezpo[rednie sąsiedztwo miasta Poznania staEa 
się obiektem szczególnego zainteresowania zarów-
no inwestorów indywidualnych, jak i developerów. 
Intencją wielu developerów jest maksymalizacja 
zysku kosztem jako[ci rycia przyszEych mieszkaG-
ców (zbyt wąskie drogi wewnętrzne i sEurebno[ci 
dojazdów za maEo miejsc parkingowych, za maEo 
terenów zieleni). Obserwując zachodzące zjawiska 
urbanizacyjne w Plewiskach postanowiono sukce-
sywnie przystępować do zmiany planu dla tej wsi w 
celu ograniczania intensywno[ci realizowanej tam 
zabudowy.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki roz-
strzyga, co następuje:

1. Okre[la się sposób realizacji oraz zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji 
ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, 
utrzymania czysto[ci i porządku oraz urządzeG sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych;
3) transportu zbiorowego.
2. Opis sposobu realizacji inwestycji:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce komunal-
nej i o ochronie [rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane 
będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w 
ust. 1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.
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3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

1) wydatki z budretu gminy;
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 cywilno ｠ prawnym 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 (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717)2, po stwierdzeniu zgodno[ci ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Komorniki uchwalonego 
UchwaEą Rady Gminy Komorniki Nr XXXI/209/97 z 
dnia 14.11.1997r. ze zmianami3 - Rada Gminy Ko-
morniki uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czę[ci wsi Wiry w rejonie 
ulic: qabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej, zwa-
ny dalej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jego zgodno[ci 
ze Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Komorniki (uchwalone-
go UchwaEą Nr XXXI/209/97 Rady Gminy Komorniki 
z dnia 14 listopada 1997 r., zmienionego UchwaEą 
Nr XXIX/195/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 
13 lutego 2001 r., UchwaEą Nr XXXV/227/2001 
Rady Gminy Komorniki z dnia 28 wrze[nia 2001 
r., UchwaEą Nr XLV/305/2002 r. Rady Gminy Ko-
morniki z dnia 10 wrze[nia 2002 r. oraz UchwaEą 
Nr XXXIX/235/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 
20 wrze[nia 2005 r., UchwaEą Nr XI/60/2007 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 27 sierpnia 2007 r.).

2. Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami qabi-
kowską, Wirowską i Komornicką.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 
na rysunku planu.

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ rysunek planu, opracowany 

w skali 1:1000 i zatytuEowany ｧMiejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego czę[ci wsi Wiry 
w rejonie ulic: qabikowskiej, Wirowskiej i Komor-

nickiejｦ, stanowiący czę[ć graficzną planu, zwany 
dalej ｧrysunkiemｦ;

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

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, 
na którym more być realizowane zamierzenie inwe-
stycyjne i do którego mają zastosowanie uregulo-
wania zawarte w uchwale;

2) gEówne poEacie dachowe ｠ nalery przez to ro-
zumieć symetryczne poEacie nachylone względem 
najwyrszej kalenicy dachu budynku mieszkalnego; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu;

4) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię zabudowy, na której nalery sytuować 
nie mniej nir 50% [ciany frontowej budynku; 

5) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi nie więcej nir 30%; 

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów;

7) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę[ci wsi Wiry w rejonie 
ulic: qabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

1 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. 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; 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.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. nr 199, poz. 1227, nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.
3 Zmiany studium zostaEy zatwierdzone uchwaEami Rady Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001 r., Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze[nia 2001 r., Nr 
XLV/305/2002 z dnia 10 wrze[nia 2002 r., Nr XXXIX/235/2005 z dnia 20 wrze[nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.


