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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, 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) art. 20 ust. 
l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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) 
Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Suchy Las, uchwalonego 
uchwaEą Nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z 
dnia 18 czerwca 1998 r. z póxniejszymi zmiana-
mi, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Chludowo-rejon ulicy Za Parkiem, 
zwanej dalej ｧplanemｦ

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna, zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 

- zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu planu - za-
Eącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za-
Eącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone zo-
staEy na rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty 
pionowe zewnętrzne krawędzi budynków na dziaEce 
na powierzchnię tej dziaEki,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię której nie more przekroczyć [ciana 
frontowa projektowanego budynku, nieprzekraczal-
na linia zabudowy nie dotyczy takich elementów 
architektonicznych budynku jak: balkon, wykusz, 
schody, taras, gzyms, okap, dachu, rynna, wiatro-
Eap oraz innych detali wystroju architektonicznego 
budynku wysuniętych poza tę linię nie więcej nir 
2,0 m;

3) szeroko[ć frontowa dziaEki - nalery przez to ro-
zumieć szeroko[ć dziaEki mierzoną od strony drogi 
publicznej;

4) dach piaski - nalery przez to rozumieć, dach o 

nii organu uchwaEodawczego osiedla, z którego ma 
być odEączony, a 50 % - przy opinii negatywnej. 
Musi on takre uzyskać pozytywną opinię organu 
uchwaEodawczego osiedla, do którego ma być przy-
Eączony. 

b) ust. 4 skre[la się 
c) ust. 5 skre[la się
d) ust. 6 skre[la się 
6) w art. 37 e dokonuje się następujących zmian:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zniesienie osiedla następuje, w uzasadnionych 

przypadkach z inicjatywy Rady, oraz w przypadku 
nie przeprowadzenia wyborów do rady osiedla w 
ciągu dwóch lat od jego utworzenia lub od upEywu 
kadencji, z powodu nie zgEoszenia wymaganej liczby 
kandydatów do rady osiedla. 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
4. Po zniesieniu osiedla Rada podejmuje decyzję o 

wEączeniu caEego terenu osiedla do innego sąsied-
niego osiedla, bądp dokonuje podziaEu terenu znie-
sionego osiedla i przyEącza wydzielone czę[ci do 
sąsiadujących z tym terenem osiedli. 

7) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Wybory rad osiedli są przeprowadzane w jed-

nym terminie do wszystkich rad na zasadach i w 
trybie przewidzianym w statutach tych osiedli. 

8) w art. 39 ust. 1 dokonuje się następujących 
zmian:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Statut osiedla uchwala Rada w trybie przewi-

dzianym w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.).

b) ust. 3 skre[la się 
c) ust. 4 skre[la się
d) ust. 5 skre[la się 
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nachyleniu poEaci dachowych nie przekraczającym 
10°.

§3. Okre[la się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, oznaczone na rysunku planu i w tek-
[cie uchwaEy symbolem MN;

2) tereny wód powierzchniowych [ródlądowych, 
oznaczone na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy 
symbolem Ws;

3) tereny parkingów ogólnodostępnych w zieleni 
urządzonej, oznaczone na rysunku planu i w tek[cie 
uchwaEy symbolem KS/ZP;

4) tereny obiektów i urządzeG elektroenerge-
tycznych, oznaczone na rysunku planu i w tek[cie 
uchwaEy symbolem E;

5) tereny dróg publicznych - dojazdowych, ozna-
czone na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy sym-
bolem KDd;

§4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego:

1) nowe budynki lub ich rozbudowywane czę[ci 
nalery lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy, okre[lonymi na rysunku planu;

2) liczba kondygnacji zabudowy, których mowa w 
planie, dotyczy kondygnacji nadziemnych; ponadto 
dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;

3) dopuszcza się lokalizację budynków gararo-
wych i gospodarczych przy granicy dziaEek budow-
lanych;

4) dopuszcza się lokalizację garary wbudowanych 
lub przybudowanych do gEównej bryEy budynku;

5) budynki gararowe i gospodarcze realizowane 
na rórnych dziaEkach przy ich wspólnych granicach 
winny mieć jednakowe parametry zabudowy, takie 
jak: wysoko[ć górnej krawędzi elewacji, ksztaEt i 
wysoko[ć dachów, rozwiązania materiaEowe;

6) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojącej dopuszcza się, w obrębie bu-
dynku mieszkalnego, lokalizację funkcji usEugowej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, z następującymi 
zastrzereniami:

a) pomieszczenia usEugowe nalery lokalizować od 
strony ulicy, a ich powierzchnia nie more przekro-
czyć 50,0 m2 na jednej dziaEce budowlanej,

b) zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć 
w zakresie gastronomii, handlu hurtowego, piekar-
ni, skupu i skEadowania surowców wtórnych, obsEu-
gi pojazdów, w tym warsztatów samochodowych, 
lakierni, myjni oraz wszelkich obiektów produkcyj-
nych;

7) zakazuje się lokalizacji garary blaszanych oraz 
obiektów i budynków tymczasowych, z wyjątkiem 
obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji;

8) na terenach zabudowy mieszkaniowej MN dla 
budynków o dachach pochyEych ustala się kolory-
stykę pokrycia dachowego w odcieniach czerwieni, 
brązu i grafitu.

§5. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i kraj obrazu kulturowego:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów i przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
okre[lonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego z zastrzereniem §5 pkt 
2;

2) zakazuje się lokalizacji wier i anten telefonii ko-
mórkowej;

3) wszelkie oddziaEywania związane z planowa-
nym przedsięwzięciem nie mogą powodować prze-
kroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

4) zbędne masy ziemne powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery przetransportować zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami lub wyko-
rzystać do nowego uksztaEtowania terenu w grani-
cach dziaEki wEasnej lub sąsiednich;

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN nalery zachować dopuszczalne poziomy 
haEasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na 
obiekty archeologiczne, nalery niezwEocznie powia-
domić odpowiedni organ sEurby ochrony zabytków.

§7. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu: nie ustala się.

§8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego oraz 
lokalizacja obiektów i urządzeG infrastruktury tech-
nicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowe-
go i zarządzania drogą w pasach drogowych, more 
nastąpić jedynie zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) ustala się, re podstawowy ukEad komunika-
cyjny tworzyć będą istniejące i projektowane drogi 
publiczne - dojazdowe oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDd;

3) nalery na swojej dziaEce zapewnić odpowied-
nią liczbę miejsc postojowych lub gararowych, za-
pewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie postoju 
samochodów, jednak co najmniej 2 miejsca posto-
jowe na kardy lokal mieszkalny, wliczając miejsca 
w gararach;

4) dla nowych inwestycji nalery zapewnić wyko-
nanie peEnego uzbrojenia w podstawową sieć infra-
struktury technicznej powiązaną z istniejącymi sie-
ciami w zakresie:

a) wodociągu,
b) kanalizacji sanitarnej - ustala się odprowadzenie 

[cieków do istniejącej i projektowanej sieci kanaliza-
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cji sanitarnej; do czasu budowy sieci dopuszcza się 
tymczasowe odprowadzanie [cieków do szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych oraz ich wywóz zgod-
nie z przepisami odrębnymi,

c) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej;
5) w zakresie wodociągu - ustala się budowę i 

rozbudowę istniejącej sieci gminnej;
6) w zakresie kanalizacji sanitarnej - ustala się bu-

dowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej; usta-
la się zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

7) w zakresie odprowadzania wód opadowych lub 
roztopowych - ustala się odprowadzanie wód opa-
dowych lub roztopowych do gruntu bez naruszania 
interesu osób trzecich, z morliwo[cią odprowadze-
nia wód do planowanej sieci kanalizacji deszczowej;

8) w zakresie sieci energetycznej - ustala się ob-
sEugę poprzez istniejące i projektowane linie kablo-
we podziemne n/n przyEączone do sieci s/n poprzez 
istniejące i projektowane elektroenergetyczne stacje 
transformatorowe;

9) w zakresie sieci telefonicznej - ustala się budo-
wę i rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej pod-
ziemnej;

10) w zakresie sieci gazowej - ustala się budowę i 
rozbudowę istniejącej sieci;

11) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo:
a) dopuszcza się stosowanie paliw staEych i pEyn-

nych pod warunkiem speEnienia wymagaG w przepi-
sach prawa w zakresie ochrony powietrza,

b) dopuszcza się stosowanie ogrzewania gazowe-
go oraz systemy wykorzystujące odnawialne pródEa 
energii, w szczególno[ci takie jak: pompy cieplne, 
kolektory sEoneczne, energię elektryczną,

c) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach 
mieszkalnych morna uryć kominków i pieców ko-
minkowych, zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych;

12) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia 
technicznego, kolidujących z projektowanym zain-
westowaniem;

13) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na 
terenie dziaEki i odprowadzać je zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami odrębny-
mi;

14) w zakresie urządzeG melioracyjnych - ustala 
się obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, 
a w przypadku konieczno[ci jego naruszenia nalery 
przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków scalania i podziaEu nieruchomo[ci:

1) sposób podziaEu nieruchomo[ci okre[lono na 
rysunku planu i w tek[cie uchwaEy;

2) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) nie okre[la się terenów wymagających wszczę-

cia procedury scalania i podziaEu nieruchomo[ci w 
rozumieniu przepisów odrębnych;

4) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci.

§10. Nie okre[la się terenów, wymagających 
ustalania sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania i urytkowania terenów.

§11. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 7MN, 
9MN:

1) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) istniejące i projektowane granice dziaEek bu-

dowlanych okre[lono na rysunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE przy zachowaniu na-

stępujących parametrów:
- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziaE-

ki: 800,0 m2,
- minimalna szeroko[ć frontowa nowo wydzielo-

nej dziaEki od strony drogi publicznej: 20,0 m;
2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny wol-
nostojący;

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące: budynki 
gospodarcze, budynki gararowe, o powierzchni nie 
przekraczającej 60,0 m2;

c) powierzchnia zabudowy - nie więcej nir 25% 
powierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej 
nir 250,0 m2;

d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nir 
50% powierzchni dziaEki budowlanej;

e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym 

poddasze urytkowe, jednak nie wyrej nir 9,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: 1 kondy-

gnacja, jednak nie wyrej nir 7,0 m;
f) geometria dachów budynków mieszkalnych: da-

chy pochyEe ｡ dwuspadowe, wielospadowe;
g) geometria dachów budynków gospodarczych i 

gararowych: dachy pochyEe -jednospadowe, dwu-
spadowe lub wielospadowe;

h) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku:

- budynku mieszkalnego: 35° - 45°,
- budynku gospodarczego, gararowego: 25° - 

45° ,
i) pokrycie dachowe: dachówka lub materiaE da-

chówkopodobny w kolorze ceglastoczerwonym, 
brązowym lub grafitowym;

3) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalery re-
alizować jako arurowe w min. 60% z naturalnych 
materiaEów w szczególno[ci z drewna, kamienia i 
cegEy; ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeG z prefa-
brykowanych elementów betonowych;

4) rozbudowa istniejących budynków zgodnie z 
ustaleniami planu;

5) dla istniejących budynków o dachach pochy-
Eych - o parametrach innych nir wskazane w usta-
leniach planu - dopuszcza się ich zachowanie przy 
rozbudowie gEównej bryEy budynku;
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6) dla istniejących budynków o dachach pEaskich 
- dopuszcza się ich rozbudowę z dachem pEaskim;

7) zasady obsEugi w zakresie komunikacji - dojazd 
z dróg publicznych - dojazdowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 10KDd, 11KDd i 12KDd;

8) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｡ zgodnie z §8;

9) na terenach oznaczonych symbolami 3MN, 
7MN i 9MN ogrodzenie dziaEki od strony istniejące-
go rowu melioracyjnego nalery zlokalizować w od-
legEo[ci nie mniej nir 1,5 m odgórnej krawędzi skarp 
rowu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

§12. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 4Ws, 8Ws:

1) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nalery wydzielić dziaEki geodezyjne zgodnie z 

liniami rozgraniczającymi teren,
b) zakazuje się podziaEu terenu;
2) w zakresie warunków zabudowy i sposobu za-

gospodarowania terenu ustala się zakaz zabudowy 
kubaturowej;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące - kEadki i 
urządzenia hydrotechniczne zabezpieczające brzegi 
wód;

4) nalery umocnić i zabezpieczyć skarpy nie naru-
szając naturalnych warunków [rodowiskowych;

5) nalery zabezpieczyć wody przed niekontrolo-
wanym napEywem zanieczyszczonych wód z tere-
nów sąsiednich;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji: dojazd 
z drogi publicznej - dojazdowej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 10KDd;

7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §8.

§13. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 5KS/ZP:

1) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nalery wydzielić dziaEkę geodezyjną zgodnie z 

liniami rozgraniczającymi teren,
b) zakazuje się podziaEu terenu, z zastrzereniem 

§13 pkt 1) lit. c,
c) dopuszcza się wydzielenie dziaEki geodezyjnej 

pod lokalizację obiektów i urządzeG infrastruktury 
technicznej - stosownie do potrzeb;

2) dopuszczalne obiekty towarzyszące: obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty maEej 
architektury;

3) przy lokalizacji miejsc postojowych nalery 
uwzględnić dopuszczalne odlegEo[ci od granic są-
siednich dziaEek budowlanych i otworów okiennych 
obiektów budowlanych wynikające z przepisów od-
rębnych;

4) ogrodzenie dziaEki od strony istniejącego rowu 
melioracyjnego nalery zlokalizować w odlegEo[ci 
nie mniej nir 1,5 m od górnej krawędzi skarp rowu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej nir 
25% powierzchni terenu;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji: dojazd 
z drogi publicznej- ulicy Ko[cielnej, zlokalizowanej 
poza granicami obszaru objętego planem;

7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §8.

§14. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 6E:

1) nalery wydzielić dziaEkę geodezyjną zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi teren;

2) w zakresie warunków zabudowy i sposobu za-
gospodarowania terenu ustala się wysoko[ć zabu-
dowy nie wyrej nir 4,0 m;

3) ogrodzenie dziaEki od strony istniejącego rowu 
melioracyjnego nalery zlokalizować w odlegEo[ci 
nie mniej nir 1,5 m od górnej krawędzi skarp rowu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji: dojazd 
z drogi publicznej - dojazdowej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 10KDd;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §8.

§15. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 10KDd, 11KDd, 
12KDd:

1) nalery wydzielić dziaEki geodezyjne zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi teren;

2) szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu;

3) przestrzeG dróg more sEuryć do prowadzenia 
sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiek-
tów i urządzeG infrastruktury technicznej.

§16. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych.

§17. Ustala się stawki procentowe sEurące nali-
czeniu jednorazowych opEat, o jakich mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 7MN, 9MN - 15%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 4Ws, 8Ws - 0%;

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5KS/ZP - 0%;

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6E - 0%;

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 10KDd, 11KDd, 12KDd - 0%.

§18. Dla gruntów rolnych klasy IIla o powierzchni 
2,2188 ha, poEoronych na obszarze objętym pla-
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nem, zmienia się przeznaczenie tych gruntów na 
cele nierolnicze na mocy Decyzji Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2009 r., znak GZ. 
tr.057-602-25/09.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) JarosEaw Ankiewicz
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLVI/417/10 

Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie: miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  
Chludowo - rejon ulicy Za Parkiem 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy w 
sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały 

NrXLVI/417/10 z dnia 25 lutego 
2010 r. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię lub 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

26.02.2009 Beata Zborowska Uwzględnić w planie 
drogę wewnętrzną, 
tzw. drogę konieczną, 
zgodnie z załączonym 
projektem podziału. 

Działka o nr 
ew. 417 w 
Chludowie 

brak takiej drogi w 
projekcie planu 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga uwzględniona 
częściowo w zakresie korekty 
fragmentów przebiegu dróg o 
symbolach 10KDd i 11KDd 
wyłącznie jeżeli wykażą taką 
możliwość analizy 
urbanistyczne 

2. 

02.03.2009 Janina i Stanisław 
Kornaś 

Zachować minimalną 
odległość pasa drogi 
o symbolu 1 IKDd -
5m od istniejących 
zabudowań na działce 
nr ew. 413 

Działka o nr 
ew. 413 w 
Chludowie 

droga 11KDd 
zlokalizowana jest 
przy ścianie 
zewnętrznej 
istniejącego 
budynku kurnika 
na działce nr e w. 
413 (wersja zł 
wyłożenia do 
publicznego 
wglądu) 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

3. 

13.03.2009 
6.07.2009 

Ewa i Jakub 
Bednarek 

Brak zgody na 
poszerzenie ulicy 
Łąkowej kosztem 
działki nr ew.427, ze 
względu na obecną 
powierzchnię tej 
działki – 600 m2, na 
lokalizację budynku 

Działka o nr 
ew. 427 w 
Chludowie 

poszerzenie ul. 
Łąkowej (10KDd) 
zlokalizowane jest 
na działce nr ew. 
427 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga uwzględniona 
częściowo w zakresie korekty 
fragmentów przebiegu dróg o 
symbolach 10KDd i 11KDd 
wyłącznie jeżeli wykażą taką 
możliwość analizy 
urbanistyczne 
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mieszkalnego oraz 
studni i szamba. 

4. 

13.03.2009 
6.07.2009 

Ewa Bednarek Brak zgody na 
rozbudowę ul. 
Łąkowej do ul. Za 
Parkiem przez działkę 
nr ew. 417 

Działka o nr 
ew. 417 w 
Chludowie 

na działce nr ew. 
417 zlokalizowana 
Jest projektowana 
droga 11KDd 

- uwaga 
nieuwzględniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga uwzględniona 
częściowo w zakresie korekty 
fragmentów przebiegu dróg o 
symbolach 10KDdi 11KDd 
wyłącznie jeżeli wykażą taką 
możliwość analizy 
urbanistyczne 

5. 

13.03.2009 Adam Strzelewicz Brak zgody na 
rozbudowę ul. 
Łąkowej do ul. Za 
Parkiem przez działkę 
nr ew. 417 

Działka o nr 
ew. 417 w 
Chludowie 

na działce nr ew. 
417 zlokalizowana 
jest projektowana 
droga 11KDd 

- uwaga 
nieuwzględniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga uwzględniona 
częściowo w zakresie korekty 
fragmentów przebiegu dróg o 
symbolach 10KDd i 11KDd 
wyłącznie jeżeli wykażą taką 
możliwość analizy 
urbanistyczne 

6. 

02.07.2009 Janina i Stanisław 
Kornaś 

Brak zgody na 
wyznaczoną drogę o 
symbolu 11kDd na 
działce nr e w. 413(w 
uwadze mylnie 
podano nr e w. 
działki423) oraz 
rozbiórkę zabudowy 
mieszczącej się w 
obrębie planowanej 
drogi. 

Działka o nr 
ew. 413 w 
Chludowie 

połowa pasa 
drogi11KDd 
wyznaczona jest 
na działce nr e w. 
413(wersja z II 
wyłożenia do 
publicznego 
wglądu) 

- uwaga 
nieuwzględniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 

7. 

03.07.2009 Irena Szymanek Kwestionuje 
wytyczenia 
projektowanej drogi 
dojazdowej do ul. Za 
Parkiem, która 
przechodzi obok 
budynku w odległości 
ok. 60 cm. 

Posesja przy 
ul. Za Parkiem 
12, na działce 
nr ew. 411 w 
Chludowie 

droga 
zaprojektowana 
jest w bliskiej (ok. 
60 cm) odległości 
od rozbudowanej 
części budynku na 
działce nr e w. 
411 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

8. 

7.07.2009 Sławomir Cisowski Brak zgody na 
wydzielenie drogi na 
działce nr ew. 416 z 
gruntów, których jest 
właścicielem 

działka o nr 
ew. 416 w 
Chludowie 

połowa pasa 
drogi11KDd 
wyznaczona jest 
na działce nr ew. 
416(wersja z II 
wyłożenia do 
publicznego 
wglądu) 

 uwaga 
nieuwzględniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 
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Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, 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) oraz art. 20 
ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Suchy Las 
rozstrzyga, co następuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lerą do zadaG wEasnych gminy:

1) zakres inwestycji:
a) budowa drogi dojazdowej 11 KDd - ok. 3 295 

m2

b) wodociąg - ok. 330 mb
c) kanalizacja sanitarna - ok. 530 mb
d) kanalizacja deszczowa - ok. 530 mb
2) realizacja inwestycji:
- wymienionych w pkt 1 lit. b, c - w oparciu o 

uchwaEę nr XVIII/167/2003 Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia 
przez Gminę do AQUANET SpóEka z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu - zgodnie z planami realizacyjnymi AQU-
ANET SpóEka z o.o.,

- wymienionych w pkt l lit. a, d - zgodnie z wielo-
letnimi planami inwestycyjnymi Gminy Suchy Las.

2. Zasady finansowania, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych:

Prognozowane pródEa finansowania przez gminę:
- dochody wEasne,
- dotacje, 
- poryczki preferencyjne,
- fundusze Unii Europejskiej,
- udziaE inwestorów w finansowaniu.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLVI/417/10

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Chludowo- rejon ulicy Za Parkiem

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, 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) art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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) 
Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Suchy Las, uchwalonego 
uchwaEą nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z 
dnia 18 czerwca 1998 r. z pópniejszymi zmiana-

1822

UCHWADA Nr XLVI/418/10 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo - PoEudnie II


