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UCHWADA Nr XXVIII/258/2009 RADY GMINY BUDZYF

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BudzyG ｠ rejon Osiedla Zielonego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 
zmiany: 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, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. 
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 
r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 
r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 
1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 
poz. 1458 oraz Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), 
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, zmiana: Dz.U. z 2004 
r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 
r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 
r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada 
Gminy BudzyG uchwala, co następuje:

ROZDZIAD I
Postanowienia ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego wsi BudzyG, obszaru po-

Eoronego w rejonie osiedla Zielonego, zwany dalej 
planem, stwierdzając jego zgodno[ć z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy BudzyG, uchwalonym 
uchwaEą nr X/60/99 Rady Gminy BudzyG z dnia 9 
listopada 1999 r.

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 uchwaEy,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy,

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realiza-

cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiące zaEącznik nr 3.

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

1) terenie - nalery przez to rozumieć obszar ogra-

niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnym z 
oznaczeniem graficznym na rysunku planu,

2) symbolu terenu ｠ rozumie się przez to inden-

tyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające lite-

rowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym 
numerem,

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć funkcję terenu, która przewara na 
obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczają-

cymi,
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elemen-

tów budynku trwale związanych z gruntem, 
okre[lającą maksymalny zasięg zabudowy w 
obrębie dziaEki budowlanej,

5) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, 
przed które nie wolno wyprowadzać nowo rea-

lizowanych budynków oraz wzdEur której nale-

ry sytuować jedną z elewacji budynku,
6) strefie ochronnej ｠ nalery przez to rozumieć 

obszar gruntu poEorony po obu stronach li-
nii elektroenergetycznej, w której obowiązują 
ograniczenia w sytuowaniu obiektów budow-

lanych i wprowadzaniu nasadzeG,
7) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć wszelakie 

budynki lub budowle, które w caEo[ci lub w 
czę[ci sEurą do dziaEalno[ci, której celem jest 
zaspokojenie potrzeb ludno[ci, nie wytwarza-

nie, bezpo[rednio metodami produkcyjnymi, 
dóbr materialnych,

8) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-

zumieć Eączną powierzchnię poziomych rzu-

tów wszystkich projektowanych budynków na 
dziaEce, z wyEączeniem elementów nadwieszo-

nych, wystających poza obrys budynku jak: 
balkony, okapy, wykusza, gzymsy itp.

2. Pojęcia i okre[lenia uryte w ustaleniach planu, 
a nie zdefiniowane powyrej nalery rozumieć zgod-

nie z powszechnie obowiązującymi przepisami pra-

wa na dzieG uchwalenia planu.

§3. Ustala się jako obowiązujące ustalenia zawar-
te na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 
zagospodarowania,

2) obowiązujące linie zabudowy,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
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4) zasady podziaEu na dziaEki,
5) kierunek przewarającej kalenicy.

§4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-

stępujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczenie na rysunku ｠ MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczenie na rysunku ｠ MW,
3) tereny zabudowy usEugowej, oznaczenie na ry-

sunku ｠ U,
4) teren zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysunku 

｠ Zi,
5) teren wód powierzchniowych, [ródlądowych, 

cieki, budowle wodne, oznaczenie na rysunku 
｠ Ws,

6) tereny gminnych dróg publicznych obejmują-

ce:
a) drogę lokalną, oznaczenie na rysunku ｠ KD 

L,
b) drogę dojazdową, oznaczenie na rysunku 

｠ KD D,
7) tereny obsEugi komunikacyjnej obejmujące te-

reny parkingów wydzielonych, oznaczenie na 
rysunku ｠ Kp,

8) tereny infrastruktury technicznej:
a) pas infrastruktury technicznej, oznaczenie na 

rysunku ｠ Ki,
b) tereny podczyszczalni [cieków opadowych i 

roztopowych, oznaczenie na rysunku ｠ Kd.
2. Tereny wymienione w §4 ust. 1 o tej samej 

funkcji, lecz o rórnych zasadach zabudowy i za-

gospodarowania, ustalonych niniejszą uchwaEą lub 
rozdzielone terenami o innej funkcji, oznaczono wy-

rórnikami cyfrowymi (1, 2,...).

§5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego na obszarze objętym planem usta-

la się obowiązek uzgodnienia prac ziemnych, 
związanych z zagospodarowaniem i zabudową 
terenu w rejonie oznaczonych stanowisk arche-

ologicznych z Wielkopolskim Konserwatorem 
Zabytków w celu okre[lenia obowiązującego 
inwestora zakresu badaG archeologicznych,

2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nierucho-

me i nawarstwienia kulturowe podlegają ochro-

nie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§6. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
1) zakaz lokalizacji usEug obnirających standard 

rycia mieszkaGców, tj. powodujących przekra-

czanie standardów jako[ci [rodowiska, okre-

[lonych w przepisach odrębnych poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny,

2) zachowuje się i obejmuje ochroną naturalne 
cieki ｠ rowy melioracyjne, zadrzewienia wraz 

z ro[linno[cią porastającą brzegi,
3) ustala się peEne techniczne uzbrojenie terenu, 

w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz od-

biór [cieków komunalnych oraz opadowych i 
roztopowych z zachowaniem przepisów o [ro-

dowisku,
4) masy ziemne przemieszczone w trakcie budo-

wy nalery wykorzystać w pierwszej kolejno[ci  
do niwelacji terenu lub uksztaEtowania form 
terenu speEniających funkcje estetyczne i ekra-

nujące,
5) gospodarka odpadami: zgodnie z gminnym pla-

nem gospodarki odpadami i przepisami odręb-

nymi,
6) zachowanie ciągEo[ci istniejących sieci drenar-

skich z dopuszczeniem ich przebudowy i roz-
budowy,

7) dla nirej wymienionych terenów obowiązują 
zrórnicowane dopuszczalne poziomy haEasu 
okre[lone wskapnikami haEasu, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej MN ｠ jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów obiektów uryteczno[ci publicz-
nych 1U ｠ jak dla terenów mieszkaniowo-
usEugowych,

c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej MW ｠ jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego,
przed przystąpieniem do prac projektowych 
nalery wykonać szczegóEowe badania geo-

techniczne, celem ustalenia warunków tech-

nicznych posadowienia budynków.

§7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:

1) urządzenia sEurące zaopatrzeniu lokalizowanych 
budynków w media i odbioru [cieków nalery 
sytuować na wskazanych dla nich terenach lub 
na innych terenach, dla których inwestor po-

siada tytuE prawny,
2) sieci infrastruktury technicznej nalery prowa-

dzić jako sieci podziemne w liniach rozgrani-
czających dróg, zachowując między sieciami 
odlegEo[ci wynikające z przepisów odrębnych, 
względnie na terenach wyznaczonych jako pas 
infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza się dokonywanie rozbudowy, moder-
nizacji i budowy sieci infrastruktury technicz-
nej, w tym kablowanie i przekEadanie sieci,

4) dla zaopatrzenia w wodę plan ustala powią-

zanie terenu objętego planem z istniejącym 
ukEadem sieci wodociągowej zasilanej z istnie-

jących ujęć wody na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę ujęć wody i wodociągu, do któ-

rego nastąpi wEączenie,
5) dla odprowadzania [cieków komunalnych plan 

ustala powiązanie terenu objętego planem z 
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systemem kanalizacji sanitarnej i odprowadze-

nie [cieków do oczyszczalni,
6) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-

wych z terenu objętego planem poprzez pro-

jektowaną sieć kanalizacji deszczowej i dalej 
do projektowanych separatorów i osadników z 
wylotem do rowu melioracyjnego w sposób nie 
powodujący przekroczeG wymaganych stan-

dardów jako[ci gleby i wód,
7) zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi 

z sieci niskiego napięcia zasilanych ze stacji 
transformatorowych; rozprowadzanie energii 
elektrycznej wyEącznie poprzez sieć kablową,

8) uwzględnia się przebieg napowietrznej linii elek-

troenergetycznej [redniego napięcia 15 kV,
a) po obu stronach napowietrznej linii elektro-

energetycznej wyznacza się strefę ochronną 
o szeroko[ci 15 m licząc od osi linii po 7,5 m 
w obu kierunkach, w której obowiązują ogra-

niczenia okre[lone w przepisach odrębnych, w 
tym zakaz lokalizacji budynków przeznaczo-

nych na staEy pobyt ludzi,
b) granice strefy, o której mowa w pkt 8 ppkt 

a, okre[lono na rysunku miejscowego planu; 
zasady gospodarowania w strefie okre[lają 
przepisy odrębne,

c) oznaczona strefa linii elektroenergetycznej 
przestanie obowiązywać bez konieczno[ci 
zmiany miejscowego planu w przypadku skab-

lowania lub przeEorenia przewodów elektro-

energetycznych
9) zaopatrzenie w ciepEo z indywidualnych pródeE 

ciepEa z uwzględnieniem stosowania do ogrze-

wania budownictwa mieszkaniowego oraz w 
pródEach wytwarzania energii w celach grzew-

czych i technologicznych paliw charakteryzują-

cych się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi, 
takich jak: paliwa pEynne, gazowe i staEe oraz 
wykorzystanie alternatywnych pródeE energii,

10) zagospodarowanie odpadów ｠ odpady nale-

ry gromadzić selektywnie w przeznaczonych 
do tego celu pojemnikach w wyznaczonym 
miejscu na terenie nieruchomo[ci; dalsze za-

gospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami od-

rębnymi, 
11) zaopatrzenie w gaz z projektowanych urzą-

dzeG i sieci gazowej, zgodnie z warunkami wy-

danymi przez dostawcę,
12) obsEuga telekomunikacyjna:

a) podEączenie do telefonii stacjonarnej poprzez 
projektowaną kanalizację telefoniczną na wa-

runkach okre[lonych przez wybranego gestora 
sieci,

b) zakaz budowy napowietrznych linii telefo-

nicznych, a istniejące docelowo przewidzieć 
do skablowania,

c) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-

mórkowej.

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

1) obowiązuje klasyfikacja oraz szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających dróg okre[lana w 
ustaleniach szczegóEowych,

2) tereny w liniach rozgraniczających dróg prze-

znaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ru-

chu pieszych, [cierek rowerowych, lokalizacji 
infrastruktury technicznej,

3) do realizacji dróg: lokalnej i dojazdowych mają 
zastosowanie warunki techniczne jakim powin-

ny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuo-

wanie,
4) wzdEur pasów drogowych dopuszcza się nasa-

dzenie drzew i krzewów jednego gatunku.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§9. Dla terenów projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (MN) ustala się następują-

ce warunki zabudowy:
1) podziaE terenu na cztery dziaEki wg rysunku,
2) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczal-

nych liniach zabudowy,
3) prawo do realizacji na kardej dziaEce jednego 

budynku mieszkalnego i jednego budynku go-

spodarczo-gararowego,
4) budynki mieszkalne o wysoko[ci II kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze urytkowe o na-

chyleniu poEaci dachowych 30o – 45o,
5) budynki gospodarczo-gararowe parterowe prze-

kryte dachem pEaskim lub dachem stromym o 
nachyleniu poEaci dachowych jak w budynkach 
mieszkalnych,

6) dopuszczalna powierzchnia zabudowy:
a) budynków mieszkalnych do 300 m2,
b) budynków gospodarczo-gararowych do 60 

m2,
7) ustala się ukEad gEównej kalenicy równolegEy do 

obowiązującej linii zabudowy,
8) budynki gospodarczo-gararowe lokalizować 

przy granicy dziaEki sąsiedniej w zabudowie 
blipniaczej o jednakowej wysoko[ci i jednako-

wym nachyleniu poEaci dachowych,
9) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki,
10) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max. 1,50 

m,
11) dojazd od strony 3KD-D i KD-L.

§10. Dla terenów projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej (MW) ustala się następują-

ce warunki zabudowy:
1) prawo do realizacji budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z gararami, budynkami go-

spodarczymi oraz towarzyszącymi obiektami 
infrastruktury technicznej, dojazdami i chodni-
kami,

2) obowiązek ksztaEtowania wspólnej harmonijnej 
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formy architektonicznej dla caEego zespoEu za-

budowy,
3) budynki mieszkalne o wysoko[ci do III kondyg-

nacji nadziemnych, w tym poddasze urytko-

we, 
4) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu po-

Eaci dachowych 35o – 45o,
5) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 25% 

powierzchni dziaEki,
6) front budynków wielorodzinnych od ulicy ozna-

czonej symbolem KD-L,
7) szeroko[ć elewacji frontowej budynku do 30,0 

m,
8) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilo[ci miejsc 

postojowych w ilo[ci nie mniejszej nir jedno 
miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

9) zakaz grodzenia terenu,
10) dojazd od strony KD-L.

§11. Dla terenów projektowanej zabudowy usEu-

gowej (1U) ustala się następujące warunki zabudo-

wy:
1) prawo do realizacji budynków uryteczno[ci 

publicznej sEurących realizacji celów publicz-
nych z zakresu: administracji, zdrowia, bez-
pieczeGstwa, opieki spoEecznej i socjalnej oraz 
kultury,

2) w granicach terenów 1U obowiązuje zakaz lo-

kalizacji:
a) budynków mieszkalnych,
b) zespoEów garary,
c) oddzielnych budynków magazynowych i ot-

wartych placów skEadowych,
3) powierzchnia zabudowy ｠ max. 40% po-

wierzchni dziaEki,
4) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40% 

powierzchni dziaEki,
5) obowiązuje urządzenie ogólnodostępnej czę[ci 

dziaEki obiektów usEugowych z zastosowaniem 
zieleni urządzonej oraz elementów maEej archi-
tektury, nawierzchni, o[wietlenia o wysokich 
walorach estetycznych i funkcjonalnych oraz 
jednorodnej formie plastycznej,

6) forma architektoniczna budynków, o których 
mowa w pkt 1 powinna speEniać następujące 
wymagania:

a) budynki o wysoko[ci do III kondygnacji nad-

ziemnych, w tym poddasze urytkowe,
b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 

poEaci dachowych 35o – 45o,
c) kolorystyka materiaEów wykoGczeniowych 

elewacji i pokrycia dachu powinna być zhar-
monizowana z kolorystyką materiaEów wykoG-

czeniowych budynków sąsiednich,
d) zakazuje się stosowanie jako materiaEy wy-

koGczeniowe plastikowych listew elewacyj-
nych typu ･sidingｦ, blachy falistej i trapezo-

wej,
7) miejsca postojowe dla potrzeb 1U na terenie 

1Kp,

8) zakaz grodzenia terenu,
9) klasyfikacja obiektów jako niemieszkalne zgod-

nie z polską klasyfikacją obiektów budowla-

nych,
10) dojazd od strony ulicy RogoziGskiej.

§12. Dla terenów projektowanej zabudowy usEu-

gowej (2U) ustala się następujące warunki zabudo-

wy:
1) w granicach terenu 2U obowiązuje zakaz loka-

lizacji budynków mieszkalnych i zespoEów ga-

rary oraz magazynów, 
2) obowiązuje urządzenie ogólnodostępnej czę-

[ci dziaEki z zastosowaniem zieleni urządzonej 
i elementów maEej architektury, o[wietlenia o 
wysokich walorach estetycznych oraz jedno-

rodnej formie plastycznej,
3) dopuszcza się morliwo[ć lokalizacji pylonu re-

klamowego o wysoko[ci do 20 m n. p.t.,
4) forma architektoniczna budynków, o których 

mowa w pkt 1, powinna speEniać następujące 
wymagania:

a) wysoko[ć budynków nie more być większa 
nir 9,0 m,

b) dachy strome dwu- lub wielospadowe o ką-

cie pochylenia poEaci 35o – 45o z morliwo[cią 
do[wietlania oknami poEaciowymi, lukarnami,

c) kolorystyka dachów powinna być utrzymana 
w kolorze ciemnoczerwonym, brązowym lub 
ciemnobrązowym,

d) kolorystyka materiaEów wykoGczeniowych 
elewacji powinna być zharmonizowana z ko-

lorystyką budynków sąsiadujących,
5) powierzchnia zabudowy ｠ max. 50% po-

wierzchni dziaEki,
6) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki,
7) miejsca postojowe dla potrzeb 2U na terenie 

2Kp.

§13. Dla terenu projektowanej zabudowy usEu-

gowej (3U) ustala się następujące warunki zabudo-

wy:
1) prawo do realizacji budynków o funkcji usEug 

konsumpcyjnych, handlu, gastronomii, drobne-

go rzemiosEa usEugowego z wyEączeniem usEug 
handlu paliwami i usEug mogących powodo-

wać przekroczenie standardów jako[ci [rodo-

wiska, okre[lonych w przepisach odrębnych 
poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny,

2) w granicach terenu obowiązuje zakaz lokalizacji 
budynków mieszkalnych i zespoEów garary,

3) obowiązuje urządzenie ogólnodostępnej czę[ci 
dziaEki z zastosowaniem zielni urządzonej oraz 
elementów maEej architektury, o[wietlenia pla-

ców o wysokich walorach estetycznych oraz 
jednorodnej formie plastycznej,

4) powierzchnia zabudowy ｠ max. 50% po-

wierzchni dziaEki,
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5) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 
powierzchni dziaEki,

6) forma architektoniczna budynków, o których 
mowa w pkt 1, powinna speEniać następujące 
wymagania:

a) wysoko[ć budynków nie more być większa 
nir 9,0 m,

b) dachy strome dwu- lub wielospadowe o kącie 
pochylenia poEaci nie mniejszym nir 35o,

c) kolorystyka materiaEów wykoGczeniowych 
elewacji i pokrycia dachów powinna być zhar-
monizowana z kolorystyką budynków sąsiadu-

jących,
7) miejsca postojowe dla potrzeb 3U na terenie 

2Kp,
8) wskazana jest lokalizacja pasów zieleni o charak-

terze osEon izolacyjnych oraz urządzeG sEurących 
ochronie akustycznej w rejonach, w których są-
siadują enklawy zabudowy mieszkaniowej,

§14. Ustala się następujące warunki zagospodaro-

wania dla terenu oznaczonego ｠ 1Ws, 2Ws i 3Ws:
1) przeznaczenie podstawowe: teren wód po-

wierzchniowych, jak rzeki, rowy melioracyjne 
itp.,

2) ochrona terenów rowu melioracyjnego wraz z 
towarzyszącą ro[linno[cią przybrzerną i wod-

ną z dostępem do cieku w celach konserwa-

cyjnych.

§15.1. Dla terenów zieleni (Zi) ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny projekto-

wanej zieleni izolacyjnej, wyEączone z zabudo-

wy,
2) morliwo[ć prowadzenia sieci i budowy urzą-

dzeG infrastruktury technicznej,
3) dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszych.
2. Dla terenu 1Zi ustala się:
1) teren projektowanej zieleni izolacyjnej, wzdEur 

projektowanej drogi lokalnej,
2) dopuszcza się zachowanie istniejących przej[ć 

pieszych,
3) dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzeG in-

frastruktury technicznej.
3. Dla terenu 2Zi ustala się:
1) teren projektowanej zieleni izolacyjnej wyzna-

czonej w obowiązującym planie miejscowym, 
oddzielającej istniejące tereny mieszkaniowe 
od uciąrliwo[ci drogi KD-L,

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzeG in-

frastruktury technicznej z jednoczesną likwida-

cją instalacji ciepEociągu i budynku kubaturo-

wego.
4. Dla terenu 3Zi ustala się:
1) teren projektowanej zieleni izolacyjnej,
2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej.

§16.1. UkEad komunikacyjny na obszarze objętym 
planem obejmuje istniejącą i planowaną do rozbudo-

wy sieć dróg publicznych.
2. Dla terenu KD-L ustala się:
1) istniejąca i projektowana gminna droga lokalna 

Eącząca ulicę RogoziGską z ulicą Straracką, 
2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających do 12,0 

m,
3) dopuszcza się usytuowanie jezdni z obustron-

nym chodnikiem i [cierką rowerową,
4) w liniach rozgraniczających drogi morliwo[ć 

prowadzenia podziemnej sieci infrastruktury 
technicznej,

5) realizacja drogi more nastąpić po likwidacji 
elementów kubaturowych i instalacyjnych by-

Eej oczyszczalni [cieków i dostosowaniu pod-

ziemnego uzbrojenia technicznego dla potrzeb 
drogi,

3. Dla terenu 1KD-D ustala się:
1) projektowana gminna droga dojazdowa, Eączą-

ca Osiedle Zielone z drogą lokalną KD-L,
2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających do 15,0 

m,
3) dopuszcza się usytuowanie jezdni i chodnika po 

obu stronach jezdni,
4) w liniach rozgraniczających drogi morliwo[ć 

prowadzenia podziemnej sieci infrastruktury 
technicznej,

4. Dla terenu 2KD-D ustala się:
1) projektowana gminna droga dojazdowa, 
2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 6,0 m 

｠ 8,0 m,
3) w liniach rozgraniczających drogi morliwo[ć 

prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej.

5. Dla terenu 3KD-D ustala się:
1) czę[ć terenu istniejącej gminnej drogi dojazdo-

wej (ul. Straracka), 
2) w liniach rozgraniczających morliwo[ć prowa-

dzenia sieci infrastruktury technicznej.

§17. Dla terenów Kp ustala się:
1. Teren 1Kp, 2Kp:
1) projektowane parkingi ogólnodostępne dla sa-

mochodów osobowych na potrzeby terenów 
1U, 2U i 3U w ilo[ci nie mniejszej nir 10 miejsc 
postojowych na 1000 m2 powierzchni urytko-

wej budynku administracyjnego, biurowego 
lub usEugowego,

2) morliwo[ć realizacji podziemnych sieci uzbroje-

nia technicznego.
2. Teren 3Kp:
1) czę[ć terenu istniejącego parkingu ogólnodo-

stępnego, stanowiącego integralną czę[ć poEo-

ronego poza granicami opracowania parkingu 
dla obsEugi terenu gimnazjum,

2) morliwo[ć realizacji podziemnych sieci uzbroje-

nia technicznego.

§18. Na obszarze objętym planem ustala się zasa-

dy i warunki scalania i podziaEu nieruchomo[ci:
1) wyznacza się obszar scaleG nieruchomo[ci obej-
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mujący następujące dziaEki gruntu: 989, 990, 
993/2, 992, 995/4, 993/3, 996/3, 986/1, 
1929/1, 988, 995/3,

2) nowe zasady podziaEów wyznaczonych tere-

nów na dziaEki budowlane oznaczono na ry-

sunku planu.

§19. Dla terenów Kd1, Kd2, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: projektowane tere-

ny urządzeG i budynków związanych z oczysz-
czaniem [cieków opadowych i roztopowych,

2) morliwo[ć realizacji podziemnych sieci uzbroje-

nia technicznego.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§20. 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 mieszkaniową:

- nowo projektowane tereny oznaczone MN 
｠ 20%,

- nowo projektowane tereny oznaczone MW 
｠ 20%,

- pozostaEe ｠ 10%,
2) pod zabudowę usEugową:

- nowo projektowane tereny oznaczone U ｠ 
20%,

- pozostaEe ｠ 10%,
3) dla terenów pozostaEych ｠ 10%.

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy BudzyG.

§22. Na obszarze objętym niniejszą uchwaEą tracą 
moc ustalenia obowiązującego dotychczas miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny BudzyG, uchwalonego uchwaEą nr XXI/180/1998 
Rady Gminy BudzyG z dnia 8 czerwca 1998 r.

§23. 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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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXVIII/258/2009

Rady Gminy BudzyG
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BUDZYF REJON OSIEDLA ZIELONEGO

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 zagospodarowa-

nia przestrzennego zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu w terminie od 21 papdziernika 2009 r. do 

20 listopada 2009 r.

§2. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag 
dotyczących projektu planu tj. od 21 listopada 
2009 r. do 4 grudnia 2009 r. nie wniesiono uwag 
- zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną 
czę[ć dokumentacji formalno-prawnej prac plani-
stycznych.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXVIII/258/2009

Rady Gminy BudzyG
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-

WANIA PRZESTRZENNEGO WSI BUDZYN REJON OSIEDLA ZIELONEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ, DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADNOZCI ICH 
FINANSOWANIA

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 
pópn. zm.) Rada Gminy BudzyG rozstrzyga, co na-

stępuje:

§1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruk-

tury technicznej, zapisane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi BudzyG, re-

jon osiedla Zielonego, obejmują realizację następu-

jących inwestycji:
1) sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy KD-L, KD-D 

o dEugo[ci 125 m,
2) sieci kanalizacji deszczowej w ulicy KD-L, KD-D 

oraz w ulicy RogoziGskiej o dEugo[ci 410 mb,

3) podczyszczalni [cieków opadowo-roztopowych 
Kd1 i Kd2 z odprowadzeniem wód oczyszczo-

nych do rowu melioracyjnego, 
4) budowy dróg gminnych KD-L, 1KD-D, 2KD-D.

§2. Zadania wymienione w §1 realizowane będą 
sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym bu-

dowy dróg wyznaczonych w planie.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasa-

dami okre[lonymi w wieloletnich planach rozwoju 
i modernizacji sieci infrastruktury technicznej oraz 
strategii rozwoju gminy BudzyG.


