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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, 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 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

DziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Suchy Las, uchwalonego uchwa-
Eą Nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 
czerwca 1998 r. z pópniejszymi zmianami, uchwa-
la się zmianę miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Biedrusko ｠ rejon II, gm. Suchy 
Las - uchwalonego UchwaEą Nr XXXIV/327/2000 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 7 grudnia 2000 r. 
ogEoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 89 poz. 1181 - dla dziaEki o nr 
ewid.14/8 oraz dla czę[ci dziaEki o nr ewid.15, zwa-
ną 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 Suchy Las o spo-

sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu  - zaEącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - zaEącznik nr 3.

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

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

1) akcencie plastycznym ｠ nalery przez to rozu-
mieć element budowlany lub obiekt maEej architek-
tury uzupeEniający kompozycję przestrzenną lub sta-
nowiący element identyfikacji miejsca w formie np. 
rzepby ogrodowej, fontanny, obelisku itp.; 

2) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;

3) funkcji uzupeEniającej - nalery przez to rozumieć 
sposób zagospodarowania terenu lub urytkowania 
obiektu na terenie o okre[lonym przeznaczeniu, któ-
ry uzupeEnia lub wzbogaca funkcję podstawową;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków; 

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

6) przepisach odrębnych ｠ rozumie się przez to 
przepisy ustaw, innych nir stanowiące podstawę 
prawną niniejszej uchwaEy, wraz z aktami wyko-
nawczymi; 

7) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
dzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony nu-
merem i symbolem literowym, dla którego ustalono 
przeznaczenie;

8) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Suchy Las;

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny; 

10) ulicy jednoprzestrzennej ｠ nalery przez to ro-
zumieć ulicę o nawierzchni ksztaEtowanej jako jedna 
pEaszczyzna, z zastosowaniem odrębnej kolorystyki 
lub materiaEów wyrórniających elementy funkcjo-
nalne pasa jezdni i chodników, a takre z zachowa-
niem spadków niezbędnych dla odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych; 

11) pródEa energii bezpieczne ekologicznie ｠ na-
lery przez to rozumieć paliwa, które charakteryzują 
się niskimi wskapnikami zanieczyszczeG emisji, a ich 
zasoby odnawiają się we względnie krótkim czasie.

§3. Następujące obowiązujące ustalenia planu 
przedstawiono graficznie na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
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czeniu; 
3) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem 

cyfrowo-literowym;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) akcent plastyczny.

DziaE II
Przepisy szczegóEowe 

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów

§4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW, 
2MW, 3MW, 4MW, 5MW;

3) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP; 

4) tereny komunikacji - dróg publicznych, ozna-
czone na rysunku symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 
4KDD, 5KDD, 6KDD;

5) tereny placów z urządzeniami infrastruktury 
technicznej ｠ oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 1KDP/K, 2KDP/K, 3 KDP/K;

6) teren usEug o[wiaty i zieleni urządzonej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem Uo/ZP, 

7) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KDX, 2KDX.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od 1MN do 9MN ustala się: 

1) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na 
wydzielonych dziaEkach, wedEug obowiązujących i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okre[lonych na 
rysunku planu: 

a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 9MN ｠ budynków wolnostojących, blipnia-
czych, szeregowych,

b) na terenie 7MN, 8MN ｠ wyEącznie budynków 
szeregowych;

2) dopuszczenie usEug w parterach budynków jed-
norodzinnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z 
wykluczeniem usEug handlu i gastronomii; 

3) nakaz stosowania dachów stromych, krytych 
dachówką o jednolitej kolorystyce w poszczegól-
nych szeregach;

4) morliwo[ć sytuowania na dziaEce, pomiędzy 
linią zabudowy a frontową granicą dziaEki wysunię-
tych zadaszeG stanowiących integralną czę[ć bu-
dynku; 

5) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i 
tymczasowych; 

6) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej 
w formie urządzeG nadziemnych, z wyjątkiem ele-
mentów o[wietleniowych oraz elementów urządzeG 
technicznych przyEączy.

2. Dla terenów zabudowy wielorodzinnej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami od 1MW do 
5MW ustala się: 

1) lokalizację budynków wielorodzinnych wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi wedEug obowiązują-
cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okre[lo-
nych na rysunku planu; 

2) dopuszczenie funkcji uzupeEniającej ｠ usEugo-
wej w parterach budynków mieszkalnych, w tym 
dla terenów od 1MW do 4MW usEug handlu i ga-
stronomii pod warunkiem zapewnienia 1 miejsca 
postojowego na 25 m2 powierzchni urytkowej tego 
rodzaju usEug; 

3) forma zabudowy wolnostojąca; 
4) dopuszczenie dowolnej geometrii dachu;
5) morliwo[ć lokalizacji miejsc postojowych, 

przej[ć pieszych, zieleni towarzyszącej, sieci infra-
struktury technicznej.

3. Dla terenu zieleni urządzonej ZP ustala się:
1) zagospodarowanie terenu zielenią parkową o 

charakterze rekreacyjnym, w tym wysokimi drzewa-
mi i krzewami;

2) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych, 
sEurących rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną; 

3) zakaz lokalizacji zabudowy;
4) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury.
4. Dla terenów komunikacji - dróg publicznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDD 
do 6KDD ustala się:

1) wyznaczenie w ulicy pasa jezdni i chodników; 
2) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych; 
3) morliwo[ć prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej;
4) dopuszczenie sytuowania urządzeG sEurących 

obsEudze ruchu drogowego;
5) dopuszczenie uksztaEtowania ulic jako jedno-

przestrzennych. 
5. Dla terenów placów z urządzeniami infrastruk-

tury technicznej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDP/K, 2KDP/K, 3KDP/K, ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych:
a) separatorów i zbiorników retencyjnych pod-

ziemnych na terenie 1KDP/K,
b) przepompowni [cieków sanitarnych na terenie 

2KDP/K,
c) studni wodomierzowej na terenie 3KDP/K; 
2) dopuszczenie doj[ć i dojazdów do terenów 

1MN, 6MN;
3) dopuszczenie lokalizacji miejsc parkingowych;
4) dopuszczenie lokalizacji akcentu plastycznego 

na terenie 1KDP/K w miejscu oznaczonym symbo-
lem na rysunku planu;

5) dopuszczenie sytuowania urządzeG sEurących 
obsEudze ruchu drogowego.
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6. Dla terenu zieleni urządzonej i usEug Uo/ZP 
ustala się:

1) lokalizacja plenerowych elementów zagospo-
darowania, związanych z usEugami o[wiaty lub za-
gospodarowanie terenu zielenią niską, z dopuszcze-
niem miejsc parkingowych;

2) zakaz zabudowy kubaturowej. 
7. Dla terenów ciągów pieszych 1KDX, 2KDX 

ustala się: 
1) nakaz wyznaczenia [cierki pieszej w zieleni,
2) morliwo[ć prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§6. Na obszarze planu ustala się następujące za-
sady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego: 

1) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyj-
nej; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych [cie-
ków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz 
utrzymywania otwartych kanaEów [ciekowych;

3) nakaz odprowadzania wód opadowych i roz-
topowych do kanalizacji deszczowej z ulic i placów 
oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz 
z wyEączeniem terenów zabudowy jednorodzinnej, 
gdzie obowiązują przepisy odrębne; 

4) zakaz wprowadzania zanieczyszczeG ropopo-
chodnych do podEora i wód gruntowych;

5) nakaz ogrzewania budynków przy zastosowa-
niu pródeE energii bezpiecznych ekologicznie, z do-
puszczeniem drewna opaEowego;

6) nakaz segregacji i gromadzenia odpadów na 
posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia oraz ich odbiór i zagospodarowanie 
ich zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w 
gminnym planie gospodarki odpadami;

7) nakaz zapewnienia okre[lonej w planie po-
wierzchni biologicznie czynnej i zieleni; 

8) dopuszczenie wykorzystania mas ziemnych do 
uksztaEtowania rzepby terenów zieleni; 

9) nakaz utrzymania dopuszczalnych poziomów 
haEasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej, okre-
[lonych w przepisach odrębnych:

a) dla terenów MW jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej  i zamieszkania zbio-
rowego,

b) dla terenów MN jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) dla terenu Uo/ZP jak dla terenów związanych ze 
staEym lub czasowym pobytem dzieci i mEodziery,

d) dla terenu ZP jak dla terenów rekreacyjno-wy-
poczynkowych;

10) zastosowanie [rodków technicznych, zmniej-
szających poziom haEasu do warto[ci dopuszczal-
nych poprzez: 

a) lokalizację budynków zgodnie z zasadami aku-

styki budowlanej,
b) podwyrszenie izolacyjno[ci okien;
11) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdEur 

terenu objętego planem od strony ulicy Chludow-
skiej;

12) w przypadku, kiedy [rodki zmniejszające po-
ziom haEasu, wymienione w pkt 10 i pkt 11, będą 
niewystarczające dla uzyskania komfortu akustycz-
nego dopuszcza się lokalizację ekranów akustycz-
nych;

13) zakaz lokalizowania na terenie objętym pla-
nem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEy-
wać na [rodowisko oraz wszelkich innych obiektów 
budowlanych i urządzeG uciąrliwych dla [rodowi-
ska, z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§7. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych, związanych 
z zabudowaniem bądp zagospodarowaniem terenu 
ustala się obowiązek prowadzenia badaG archeolo-
gicznych, których zakres nalery uzgodnić z organem 
ochrony zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. 

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§8. Na obszarze planu wyznacza się obszary prze-
strzeni publicznych w postaci dróg publicznych i 
placów, dla których ustala się:

1) zachowanie ogólnej dostępno[ci terenu;
2) morliwo[ć lokalizacji poza pasem jezdnym 

obiektów maEej architektury, zieleni urządzonej, pa-
sów postojowych, urządzeG związanych z utrzyma-
niem i eksploatacją dróg oraz urządzeG infrastruktury 
technicznej pod warunkiem zachowania wymagaG, 
okre[lonych w odrębnych przepisach. 

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy.

§9. 1. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej od 
1MN do 9MN ustala się:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaE-
ce: 

a) pod zabudowę wolnostojącą: 35%,
b) pod zabudowę szeregową: 40%;
c) pod zabudowę blipniaczą 35%;
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna na dziaEce: 30%;
3) maksymalna wysoko[ć budynku do kalenicy: 

10 m, nie więcej nir dwie kondygnacje nadziemne;
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4) kąt nachylenia gEównych poEaci dachowych od 
20o do 45o;

5) maksymalna dEugo[ć zespoEu budynków szere-
gowych ｠ nie więcej nir 70 m; 

6) odlegEo[ć nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczającej dróg 5 m;

7) maksymalne wycofanie linii zabudowy w sto-
sunku do linii rozgraniczającej 10 m;

8) parametry zadaszeG, o których mowa w §5 ust 
1 pkt 4:

a) maksymalna dEugo[ć od [ciany frontowej bu-
dynku 5 m,

b) maksymalna szeroko[ć w [wietle konstrukcji 
przypadająca na jeden segment budynku szerego-
wego 3 m,

c) minimalny procent przezierno[ci [cian: 80%;
9) ogrodzenia od strony ulic o wysoko[ci do 1,5 

m, przy czym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,4 m 
wyEącznie ogrodzenie arurowe z zachowaniem prze-
zierno[ci powyrej 60%.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej od 1MW do 5MW ustala się: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaE-
ce: 35%;

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynna na dziaEce: 25%;

3) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m; 
4) maksymalna ilo[ć kondygnacji: 1 podziemna i 3 

nadziemne, w tym poddasze urytkowe; 
5) dachy strome z dopuszczeniem dachów pEa-

skich wyEącznie na terenie 1MW, 2MW;
6) w przypadku zastosowania dachów stromych, 

kąt nachylenia gEównych poEaci dachowych od 20° 
do 45°; 

7) wielko[ć funkcji uzupeEniającej:
a) na terenie 1MW, 2MW, 5MW maksimum 35% 

powierzchni urytkowej budynku,
b) na terenach 3MW, 4MW maksimum 50% po-

wierzchni urytkowej budynku;
8) ilo[ć mieszkaG w kardym budynku: 
- na terenach 1MW, 2MW, 4MW, 5MW nie więk-

sza nir 6,
- na terenie 3MW nie większa nir 4.
3. Dla terenów zieleni parkowej ZP ustala się: 
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

60%;
2) maksymalna wysoko[ć obiektów maEej archi-

tektury nie więcej nir 3,6 m. 
4. Dla terenów komunikacji - dróg publicznych 

dojazdowych 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 
6KDD ustala się:

1) minimalna szeroko[ć jezdni 5 m; 
2) minimalna szeroko[ć chodnika 1,2 m;
3) nawierzchnia jezdni utwardzona.
5. Dla terenów placów z urządzeniami infrastruk-

tury technicznej 1KDP/K, 2KDP/K, 3KDP/K ustala 
się:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
20%;

2) maksymalna ilo[ć miejsc postojowych: 10;

3) akcent plastyczny na terenie 1KDP o wysoko-
[ci do 5m na powierzchni max 4 m2.

6. Dla terenów usEug o[wiaty i zieleni urządzonej 
Uo/ZP ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną 40%.

7. Dla terenów ciągów pieszych 1KDX, 2KDX 
ustala się: 

1) szeroko[ć [cierki pieszej nie mniejszą nir 2 m;
2) odlegEo[ć linii zabudowy od granicy ciągu pie-

szego ｠ nie mniejszą nir 3 m.

RozdziaE VII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci

§10. 1. Plan nie powoduje konieczno[ci wszczę-
cia postępowania w sprawie scalenia i podziaEu nie-
ruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę na 
obszarze planu ustala się:

1) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaEek 
pod zabudowę jednorodzinną:

a) 600 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
b) 200 m2 dla zabudowy szeregowej, 
c) 400 m2 dla zabudowy blipniaczej;
2) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki w zabudo-

wie jednorodzinnej: 
a) 20 m dla dziaEek pod zabudowę wolnostojącą, 
b) 12 m dla dziaEek pod zabudowę blipniaczą,
c) 7,0 m dla dziaEek pod zabudowę szeregową;
3) minimalna powierzchnia dziaEek przeznaczo-

nych pod zabudowę wielorodzinną: 800 m2;
4) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki w zabudo-

wie wielorodzinnej: 20 m.

RozdziaE VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów

§11. W granicach planu nie występują obszary i 
obiekty podlegające ochronie na podstawie przepi-
sów odrębnych.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§12. Obowiązek zachowania strefy wolnej od 
trwaEej zabudowy i nawierzchni oraz nasadzeG 
drzew i krzewów w odlegEo[ci minimum 0,5 m od 
osi wojskowych kabli telekomunikacyjnych.

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji

§13. 1. Na terenie planu ustala się ukEad ulic pu-
blicznych klasy dojazdowej, poEączony z systemem 
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dróg gminnych poprzez ulice Chludowską i 7 PuEku 
Strzelców Konnych, poza obszarem objętym pla-
nem.

2. Ustala się następujące zasady parkowania: 
1) minimalna ilo[ć miejsc parkingowych na dziaE-

kach:
a) przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną: 

2 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-
wych na 1 lokal mieszkalny, w tym miejsce posto-
jowe w gararu,

b) przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną: 
1,7 stanowisk postojowych dla samochodów oso-
bowych na jedno mieszkanie; 

2) wskapnik miejsc postojowych dla funkcji uzu-
peEniającej: 3 miejsca postojowe na 100 m2 po-
wierzchni urytkowej usEug - z zastrzereniem §5 ust. 
2 pkt 2; 

3) morliwo[ć wyznaczenia miejsc postojowych w 
liniach rozgraniczających ulic i placów publicznych 
oraz przy frontowej granicy dziaEki, pod warunkiem 
braku kolizji z wjazdem na posesję.

RozdziaE XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej

§14. 1. W zakresie ksztaEtowania sieci infrastruk-
tury technicznej ustala się:

1) zachowanie istniejących sieci, z morliwo[cią 
ich remontu, przebudowy lub rozbudowy;

2) nakaz realizacji nowych odcinków sieci na tere-
nach komunikacji; 

3) zachowanie ciągEo[ci projektowanych sieci z 
istniejącymi.

2. W zakresie sieci wodociągowej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-

gowej;
2) obowiązek uwzględnienia przebiegającej na te-

renach 3KDD, 3MW, 5MW, 1MN sieci wodociągo-
wej, o [rednicy 150 mm, zasilającej wojskowy Park 
Sprzętu Technicznego;

3) dopuszczenie tymczasowej lokalizacji studni 
wodomierzowej na terenie 3KDP/K.

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:
odprowadzenie [cieków bytowych do kolektora 

sanitarnego wzdEur ulicy Chludowskiej bezpo[red-
nio poprzez spEyw grawitacyjny. 

4. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala 
się:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; 

2) lokalizację separatorów i zbiorników retencyj-
nych podziemnych na terenie 1KDP/K.

5. W zakresie sieci gazowej ustala się zaopatrze-
nie w gaz z istniejącej sieci gazowej. 

6. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala 
się:

1) zaopatrzenie w energię elektroenergetyczną 
ze stacji transformatorowo rozdzielczych zlokalizo-
wanych poza obszarem objętym planem, przy ulicy 

Chludowskiej oraz 7 PuEku Strzelców Konnych;
2) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektro-

energetycznych;
3) dla istniejących napowietrznych sieci elektro-

energetycznych do czasu ich przebudowy ustala się 
obowiązek zachowania stref ochronnych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

7. W zakresie ogrzewania ustala się: sposób 
ogrzewania z wykorzystaniem takich czynników 
grzewczych, jak gaz, olej opaEowy niskoemisyjny, 
elektryczno[ć, z dopuszczeniem drewna opaEowe-
go.

RozdziaE XII

§15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i urytkowania terenów

1. Do czasu modernizacji kolektora sanitarnego 
w ulicy Chludowskiej dopuszcza się odprowadzanie 
[cieków sanitarnych poprzez spEyw do przepom-
powni [cieków, której lokalizacja zostaEa dopusz-
czona na terenie 2KDP/K, a następnie poprzez ruro-
ciąg tEoczny na terenach dróg 2KDD i 3KDD.

2. Do czasu realizacji kolektora deszczowego 
dopuszcza się retencjonowanie wody opadowej i 
roztopowej w zbiornikach podziemnych na terenie 
1KDP/K i stopniowe jej odprowadzanie do istnieją-
cego poza obszarem objętym planem, kanaEu desz-
czowego. 

3. Do czasu realizacji indywidualnych studni wo-
domierzowych na dziaEkach dopuszcza się lokaliza-
cję studni wodomierzowej na terenie 3KDP/K.

4. Na terenie 3MW ustala się tymczasową lokali-
zację urządzeG infrastruktury technicznej, natomiast 
docelowo - po rozwiązaniu odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych z caEego terenu dziaEki 
nr ew. 14/8 - dopuszcza się lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z parametra-
mi podanymi w §9 ust. 2. 

RozdziaE XIII

§16. Dla terenu objętego planem ustala się 15% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

DziaE III
Przepisy koGcowe

§17. Na obszarze, o którym mowa w §1 ust. 1 
traci moc uchwaEa nr XXXIV/327/2000 Rady Gmi-
ny Suchy Las z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Biedrusko ｠ rejon II gm. Suchy Las, ogEoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego Nr 89 poz. 1181.

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

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
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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 XLIII/384/09 
Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 26 listopada 2009 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego Biedrusko – rejon II,  
gm. Suchy Las dla działki  

o nr ewid.: 14/8 oraz dla części działki o nr ewid. 15 
 

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 

I  wyłożenie 
 

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik 
do Uchwały Nr XLIII/384/2009 

z dnia 26 listopada 2009 r. Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
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. 

12.06. 
2009 r. 

Wojskowa 
Agencja 
Mieszkaniowa 
Oddział 
Regionalny w 
Poznaniu 
ul. Dojazd 30 
60-631 Poznań 

zachować dotychczasowe 
przeznaczenie działki nr 
ew. 15, tj. adaptacja 
trwale w planie 
istniejących budynków 
szkoły podstawowej z 
dopuszczeniem ich prze-
budowy i rozbudowy oraz 
możliwości adaptacji na 
inne cele nieuciążliwych 
usług lub na cele 
mieszkalnictwa. 

część działki 
nr ew. 15 

6. Dla terenu zie-
leni urządzonej i 
usług Uo/ZP ustala 
się: 
1) lokalizacja 
plenerowych 
elementów zagos-
podarowania, 
związanych z 
usługami oświaty 
lub zagospoda-
rowanie terenu 
zielenią niską, z 
dopuszczeniem 
miejsc parkingo- 
wych; 
2) zakaz zabudo-wy 
kubaturowej.  

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

uwzględnienie 
częściowe w 
zakresie 
pozostawienia 
przeznaczenia 
terenu pod usługi 
oświaty i zieleni 
urządzonej bez 
prawa zabudowy 
kubaturowej 
(budynkami). 

2. 

j.w. j.w. przeznaczyć 
niezabudowaną część 
działki nr ew. 15 pod 
budownictwo 
mieszkaniowe. 

j.w. j.w. - uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

3. 

18.06. 
2009 r. 

JAKŚBUD Sp. z 
o.o. s.k. 
ul. Topolowa 5 
61-584 Poznań 

dopuścić usługi handlu i 
gastronomii w parterach 
budynków na terenach 
oznaczonych symbolami 
od 1MW do 4MW. 

obszar objęty 
planem 

dopuszczenie 
funkcji 
uzupełniającej – 
usługowej w 
parterach budynków 
mieszkalnych, z 
wykluczeniem usług 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

uwzględnienie 
częściowe w 
zakresie 
dopuszczenia 
usług handlu i 
gastronomii na 
terenach o 
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handlu i 
gastronomii;  

symbolach od 
1MW do 4MW 
wyłącznie pod 
warunkiem 
zapewnienia dla 
tych funkcji 
wskaźnika 1 
miejsca 
postojowego na 
25m 2 powierzchni 
u żytkowej tego 
rodzaju usług  

4. 

10.07. 
2� � 9 r. 

Lechosław 
Napierała 
Osiedle 
Jagodowe 11/4 
62-� � 2 Suchy 
Las  
 
Zdzisław 
Szyma ńsk i  
ul�  Zjednoczenia 
3� 2 � 5 
62-� � 3 
Biedrusko  

wprowadzić typy 
zabudowy zgodne z 
obowiązującą zmianą 
Studium�  

j� w�  typy zabudowy są 
zgodne ze 
sporządzaną - w 
terminie I wyłożenia 
projektu zmiany 
planu do 
publicznego wglądu 
– zmianą Studium  

- uwaga 
nieuwzględnio na  

 uwaga 
nieuwzględniona  

uwzględnienie 
częściowe w 
zakresie 
przeznaczenia 
części terenu 
objętego planem 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jedno rodzinną�  a 
części pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
wielorodzinną�  co 
zostanie zapisane 
w - sporządzonej 
obecnie - zmianie 
Stu dium�  

5�  

j� w�  j� w�  uznać za drogę publiczną 
tylko drogę o symbolu 
3KDD a pozosta łe drogi 
jako drogi wewnętrzne�  

j� w�  tereny komunikacji - 
dróg publicznych�  
oznaczone na 
rysunku symbolami 

� KDD�  2KDD�  
3KDD�  4KDD, 
5KDD, 6KDD 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

6. 

j.w. j.w. zaprojektować drogę o 
sym- bolu 5KDD jako 
drogę bez wylotu na ul. 7 
Pułku Strzelców 
Konnych, z nawrotką. 

teren o 
symbolu 
5KDD 

w planie droga o 
symbolu 5KDD 
połączona jest z ul. 
7 Pułku Strzelców 
Konnych 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

7. 
j.w. j.w. określić w §5 ust. 2 pkt 4 

geometrię dachu. 
tereny MW dopuszczenie 

dowolnej geometrii 
dachu; 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

8. 

j.w. j.w. zakazać w §5 ust. 4 pkt 1 
lokalizacji tymczasowych 
urządzeń infrastruktury 
technicznej (pomyłkowo 
podano ust. 4, ponieważ 
tymczasowe urządzenia 
infrastruktury technicznej 
opisane są w ust. 5). 

tereny KDP/K dopuszczenie 
lokalizacji 
tymczasowych: 
a) separatorów i 
zbiorników 
retencyjnych 
podziemnych na 
terenie 1KDP/K, 
b) przepompowni 
ścieków sanitarnych 
na terenie 2KDP� K�  

- uwaga 
nieuwzględniona  

 uwaga 
nieuwzględniona  
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c) studni 
wodomierzowej na 
terenie 3KDP/K  

9. j.w. j.w. skreślić w §5 ust. 6 pkt 2 �  tereny Uo� ZP  zakaz zabudowy 
kubaturowej  

- uwaga 
nieuwzględniona  

 uwag a 
nieuwzględniona  

 

� � �  

j� w�  j� w�  skreślić w §6 cz ęść ust. 5: 
„(…) z dopuszczeniem 
drewna opałowego (…)”. 

obszar objęty 
planem 

nakaz ogrzewania 
budynków przy 
zastosowaniu źródeł 
energii 
bezpiecznych 
ekologicznie, z 
dopuszczeniem 
drewna opałowego 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

11. 

j.w. j.w. skreślić w §6 w całości 
ust. 12 �  

j� w�  w przypadku	  kiedy 
środki 
zmniejszające 
poziom hałasu	  
wymienione w pkt 

� �  i pkt � � 	  b ędą 
niewystarczające dla 
uzyskania komfortu 
akustycznego	  
dopuszcza się 
lokali zację ekranów 
akustycznych  

- uwaga 
nieuwzględniona  

 uwaga 
nieuwzględniona  

 

� 2 �  

j� w�  j� w�  zmienić w §9 ust. 2 pkt 3 
maksymalną wysokość 
zabudowy do � �  m i 
określić typ dachów ze 
wskazaniem na dachy 
strome�  

tereny MW  maksymalna 
wysoko ść 
zabudowy: 12 m 
dachy  strome z 
dopuszczeniem 
dachów p łaskich 
wy łącznie na terenie 

� MW	  2MW  

- uwaga 
nieuwzględniona  

 uwaga 
nieuwzględniona  

 

� 3 �  

j� w�  j� w�  ustalić w §� �  ust�  pkt �  lit�  
a minimalną powierzchnię 
wydzielanych działek pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 
wolnost ojącą 8� � m 2

�  

tereny MN  minimalna 
powierzchnia 
wydzielanych 
działek pod 
zabudowę jedno -
rodzinną:  
a) 600 m2 dla 
zabudowy 
wolnostojącej 

- uwaga 
nieuwzględniona  

 uwaga 
nieuwzględniona  

 

� 4. 

j.w. j.w. zmienić w §13 ust. 2 pkt �  
lit�  b ilo ść miejsc 
postojowych na lokal 
mieszkalny na 
„przynajmniej 2 
stanowiska postojowe na 
lokal mieszkalny”�  

tereny MW  minimalna ilość 
miejsc 
parkingowych na 
działkach 
przeznaczonych pod 
zabudowę 
wielorodzinną: 1,7 
stanowisk 
postojowych dla 
samochodów 
osobowych na jedno 
mieszkanie  

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

15. j.w. j.w. dopisać w §13 ust. 2 pkt �  tereny MN  minimalna ilość - uwaga  uwaga  
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lit. a słowo 
„przynajmniej” przed „2 
stanowiska”
  

miejsc 
parkingowych na 
działkach 
przeznaczonych pod 
zabudowę 
jednorodzinną:  
2 stanowiska 
postojowe dla 
samochodów 
osobowych na �  
lokal mieszkalny�  w 
tym miejsce 
postojowe w garażu  

nieuwzględniona  nieuwzględniona  

� 6. 

j.w. j.w. Nie dopuszczać w §14 
ust. 2 pkt 3 do 
tymczasowych lokalizacji 
urządzeń infrastruktury 
technicznej
  

ter en 3KDP K  w zakresie sieci 
wodociągowej 
ustala się: 
dopuszczenie 
tymczasowej 
lokalizacji studni 
wodomierzowej na 
terenie 3KDP/K 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

17. 

j.w. j.w. Skreślić w §14 część ust. 
7: „(…) z dopuszczeniem 
drewna opałowego (…)”. 

obszar objęty 
planem 

w zakresie 
ogrzewania ustala 
się: sposób 
ogrzewania z 
wykorzystaniem 
takich czynników 
grzewczych, jak 
gaz, olej opałowy 
niskoemisyjny, 
elektryczność itp. z 
dopuszczeniem 
drewna opałowego 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

18. 

j.w. j.w. Nie dopuszczać w §15 do 
tymczasowego 
zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania 
terenów. 

j.w. §15. Sposoby i 
terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania, 
urządzenia i 
użytkowania 
terenów: 
1. Do czasu mode-
rnizacji kolektora 
sanitarnego w ulicy 
Chudowskiej 
dopuszcza się 
odprowadzanie 
ścieków sanitarnych 
poprzez spływ do 
przepompowni 
ścieków, której 
lokalizacja została 
dopuszczona na 
terenie 2KDP K�  a 
następnie poprzez 
rurociąg tłoczny na 

- uwaga 
nieuwzględniona  

 uwaga 
nieuwzględniona  
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terenach dróg 
2KDD i 3KDD. 
2. Do czasu 
realizacji kolektora 
deszczowego 
dopuszcza się 
retencjonowanie 
wód opadowych 
 i roztopowych  
w zbiornikach 
podziemnych na 
terenie 1KDP/K  
i stopniowe jej 
odprowadzanie do, 
istniejącego poza 
obszarem objętym 
planem, kanału 
deszczowego.  
3. Do czasu 
realizacji 
indywidualnych 
studni 
wodomierzowych 
na działkach 
dopuszcza się 
lokalizację studni 
wodomierzowej na 
terenie 3KDP/K. 
4. Na terenie 3MW 
ustala się 
tymczasową 
lokalizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 
natomiast docelowo 
– po rozwiązaniu 
odprowadzenia wód 
opadowych i 
roztopowych z 
całego terenu działki 
nr ew. 14/8 - 
dopuszcza się 
lokalizację 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
zgodnie z 
parametrami 
podanymi w §9 ust. 
2.  

II wyłożenie 

19. 

06.11. 
2009 r. 

Lechosław 
Napierała 
Osiedle 
Jagodowe 11/4 

wprowadzić w §6 zapis 
zakazujący stosowania 
paliw węglowych jako 
podstawowych źródeł 

obszar objęty 
planem 

nakaz ogrzewania 
budynków przy 
zastosowaniu źródeł 
energii 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 
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62-002 Suchy 
Las 

ciepła. bezpiecznych 
ekologicznie, z 
dopuszczeniem 
drewna opałowego 

20. 

j.w. j.w. zmienić w §13 ust. 2 pkt 
1b) liczbę miejsc 
postojowych na lokal 
mieszkalny w zabudowie 
wielorodzinnej z 1,7 na 
2,0. 

tereny MW minimalna ilość 
miejsc 
parkingowych na 
działkach 
przeznaczonych pod 
zabudowę 
wielorodzinną: 1,7 
stanowisk 
postojowych dla 
samochodów 
osobowych na jedno 
mieszkanie  

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

21. 

j.w. j.w. zmienić w §9 ust. 1 pkt 
9): dopuszczalną 
wysokość ogrodzenia z 
1,5m na 1,8m, zmienić 
warunek ażurowości z 0,4 
m na 0,5 m oraz usunąć 
fragment dotyczący 
nakazu zastosowania 
pnączy lub żywopłotów. 

tereny MN ogrodzenia od 
strony ulic o 
wysokości do 1,5 m, 
przy czym w części 
powyżej wysokości 
0,4 m wyłącznie 
ogrodzenie ażurowe, 
uzupełnione 
pnączami lub 
żywopłotem, z 
zachowaniem 
przezierności 
powyżej 60% 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

uwzględnienie 
częściowe w 
zakresie usunięcia 
fragmentu 
dotyczącego 
nakazu 
zastosowania 
pnączy lub 
żywopłotów. 

 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 24 ｠ 2329 ｠ Poz. 699

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. 1547, 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) i 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 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 dróg dojazdowych KDD - ok. 14.380 

m² 

b) budowa placów KDP/K - ok. 1.155 m² 
c) budowa ciągów pieszych KDX - ok. 330 m² 
d) wodociąg - ok. 1.250 mb 
e) kanalizacja sanitarna - ok. 1.210 mb 
f) kanalizacja deszczowa - ok. 1.190 mb 
2) realizacja inwestycji:
- wymienionych w pkt 1lit.d, e - 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 siedzi-
bą w Poznaniu ｠ zgodnie z planami realizacyjnymi 
AQUANET SpóEka z o.o.,

- wymienionych w pkt 1 lit. a, b, c, f ｠ zgodnie z 
wieloletnimi 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 XLIII/384/09

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Biedrusko ｠ rejon II, 

gm. Suchy Las dla dziaEki 
o nr ewid.: 14/8 oraz dla czę[ci dziaEki o nr ewid. 15

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


