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Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 
2002 r. Nr 144, poz. 1204, Dz.U. z 2003 r., Nr 
137, poz. 1302, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 
i Nr 210, poz. 2135, Dz.U. z 2007 r. Nr 166, poz. 
1172, Dz.U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Dz.U. z 
2009 r. Nr 118, poz. 989), uchwala się, co nastę-
puje:

§1. Uchyla się uchwaEę Nr LXVII/781/III/2001 
Rady Miasta z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie 
ustanowienia zwolnieG i ulg w opEatach za prze-
jazdy [rodkami komunikacji miejskiej w Poznaniu 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 

Nr 107, poz. 2067, z 2002 r. Nr 107, poz. 2993 i 
Nr 138, poz. 3810, z 2004 r. Nr 177, poz. 3859, 
z 2007 r. Nr 66, poz. 1738, z 2008 r. Nr 25, poz. 
534 i Nr 214, poz. 3529).

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezydento-
wi Miasta Poznania.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z pópniejszymi zmianami) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska 
Gminy Nekla uchwala, co następuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Neklaｦ, uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru 
dziaEki nr ewid. 156/4 poEoronej w Nekielce, zwany 
dalej planem.

§2. Plan obejmuje obszar, którego granice okre-
[lono na rysunku planu.

§3. Integralną czę[cią planu jest:
1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, za-

tytuEowany Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dla obszaru dziaEki nr ewid. 156/4 
poEoronej w Nekielce, stanowiący zaEącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Nekla o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEo-

ronego do publicznego wglądu projektu planu, sta-
nowiące zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Nekla o 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gmi-
ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 
zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Przepisy ogólne

§4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) elementach systemu informacji gminnej - nale-

ry przez to rozumieć system tablic informacyjnych, 
w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, tabli-
cę z oznaczeniem przyEączy urządzeG technicznych;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

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

4) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy nadziemnych zewnętrznych [cian budyn-
ków w stanie wykoGczonym;
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5) reklamie - nalery przez to rozumieć no[niki 
informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

6) stacjach bazowych telefonii komórkowej - na-
lery przez to rozumieć obiekty radiokomunikacyjne, 
skEadające się z urządzeG elektro- przesyEowych 
oraz konstrukcji wsporczej i zestawu anten;

DZIAD II
Przepisy szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania.

§5. Granica obszaru objętego planem miejscowym 
stanowi jednocze[nie linię rozgraniczającą tereny o 
rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-
spodarowania.

§6. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku symbolem MN;

2) teren pod poszerzenie drogi publicznej klasy lo-
kalnej, oznaczony na rysunku symbolem KD-L;

3) teren pod poszerzenie drogi wewnętrznej, ozna-
czony na rysunku symbolem KDW.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§7. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków, o okre[lonych w planie parame-
trach, zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy 
oraz z przepisami odrębnymi;

2) budynków mieszkalnych wolnostojących, zlo-
kalizowanych kalenicowe w stosunku do drogi pu-
blicznej klasy lokalnej, znajdującej się poza granicą 
obszaru objętego planem miejscowym, poszerzonej 
pasem terenu, oznaczonym symbolem KD-L;

3) wyEącznie jednego budynku mieszkalnego na 
dziaEce budowlanej;

4) garary i budynków gospodarczych;
5) garary jako budynków: wolnostojących, przy-

budowanych do budynków mieszkalnych lub gospo-
darczych oraz wbudowanych w budynek mieszkal-
ny lub gospodarczy;

6) urządzeG budowlanych, związanych z obiekta-
mi budowlanymi, sytuowanymi na terenie;

7) doj[ć i dojazdów;
8) obiektów maEej architektury;
9) ogrodzeG arurowych;
10) jednego wjazdu na dziaEkę budowlaną;
11) obiektów infrastruktury technicznej, w tym 

urządzeG kanalizacyjnych.

2. Zakazuje się lokalizowania:
1) stacji bazowych telefonii komórkowej;
2) ogrodzeG z peEnych i arurowych prefabrykowa-

nych elementów betonowych;
3) reklam;
4) obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów 

niezbędnych przy budowie budynków i budowli, 
zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszo-
nych na czas budowy.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§8.1. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) gromadzenie segregowanych odpadów w miej-
scach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie, 
zgodnie z planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi;

2) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zachowanie, okre[lonych w przepisach odręb-
nych, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

2. Dopuszcza się wykorzystanie nadmiaru mas 
ziemnych, pozyskanych podczas robót budowla-
nych na obszarze planu lub ich usuwanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§9. Nie podejmuje się ustaleG.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§10, Nie podejmuje się ustaleG.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy

§11. 1. Na terenie MN, w zakresie parametrów 
i wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala się:

1) powierzchnię zabudowy - nie więcej nir 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

2) powierzchnię zabudowy budynku gospodarcze-
go i gararu - nie więcej nir 50 m2;

3) teren biologicznie czynny - nie mniej nir 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) wysoko[ć budynku mieszkalnego - nie więcej 
nir 9,0 m, i nie więcej nir 2 kondygnacje nadziem-
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ne, w tym poddasze urytkowe;
5) wysoko[ć budynków gospodarczych i garary - 

nie więcej nir 5,0 m;
6) poziom posadzki parteru na wysoko[ci do Im 

nad poziomem terenu, przy gEównym wej[ciu do bu-
dynku;

7) dachy strome, dwu lub wielospadowe, ze [cia-
nami szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia 
poEaci dachowych 35°-45°, z zastrzereniem pkt 8;

8) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich nad:
a) takimi czę[ciami budynków jak: wykusze, ka-

fry,
b) czę[ciami budynków o wysoko[ci do 4,0 m,
c) budynkami gospodarczymi i gararami o wyso-

ko[ci do 4,0 m;
9) powierzchnię dachów pEaskich, w tym tarasów 

urytkowych na dachu - nie większą nir 30% ogól-
nej powierzchni dachu kardego budynku, przy czym 
ustalenie to nie dotyczy wolno stojących budynków 
gospodarczych i garary o wysoko[ci do 4,0 m.

10) powierzchnię dziaEki budowlanej - nie mniejszą 
nir 1300 m2, z zastrzereniem ust. 2 pkt 2;

11) zapewnienie w granicach dziaEki budowlanej 
miejsc postojowych, z zastrzereniem, re ich ilo[ć 
nie more być mniejsza nir l miejsce postojowe na l 
mieszkanie.

2. Dopuszcza się:
1) podziaEy wtórne dziaEek pod warunkiem morli-

wo[ci zachowania zasad zabudowy i zagospodaro-
wania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego pla-
nu na wszystkich dziaEkach powstaEych w wyniku 
tego podziaEu,

2) wydzielenia dziaEek związanych z realizacją 
obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 
niezbędnej do realizacji inwestycji;

RozdziaE VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów , w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§12. Nie podejmuje się ustaleG.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§13. Nie podejmuje się ustaleG.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§14. Nie podejmuje się ustaleG.

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§15. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomo[ci, z zastrzereniem pkt 
2;

2) odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
do kanalizacji deszczowej; do czasu wybudowania 
kanalizacji deszczowej, oczyszczanie [cieków w po-
staci .wód opadowych i roztopowych z powierzchni 
utwardzonych, przed wprowadzeniem ich do ziemi 
lub do wód, do jako[ci wymaganej w przepisach 
odrębnych, w przypadkach okre[lonych przepisami 
odrębnymi;

3) odprowadzanie [cieków bytowych do kanali-
zacji sanitarnej, do czasu wybudowania kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie [cieków 
bytowych do szczelnych zbiorników bezodpEywo-
wych, systematycznie oprórnianych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi lub stosowanie przydomo-
wych oczyszczalni [cieków;

4) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
5) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej;
6) zaopatrzenie w ciepEo w nowoprojektowanych 

obiektach budowlanych z zastosowaniem tech-
nologii niskoemisyjnych, z wykorzystaniem paliw, 
charakteryzujących się najnirszymi wskapnikami 
emisyjnymi oraz wykorzystanie urządzeG do ich spa-
lania o wysokim stopniu sprawno[ci.

2. Zakazuje się lokalizowania nowych napowietrz-
nych obiektów infrastruktury technicznej.

§16. 1. Na terenach KD-L i KDW, w zakresie mo-
dernizacji rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji, ustala się:

1) szeroko[ć pasa terenu pod poszerzenie drogi 
lokalnej, znajdującej się poza granicą obszaru obję-
tego planem - 2,0 m;

2) szeroko[ć pasa terenu pod poszerzenie drogi 
wewnętrznej, znajdującej się poza granicą obszaru 
objętego planem - 2,0 m;

3) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni oraz chod-
ników w granicy obszaru objętego planem oraz z 
zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) zachowanie istniejących drzew w pasie drogi 
lokalnej, pod warunkiem, re nie koliduje to z para-
metrami drogi, infrastrukturą techniczną i przepisa-
mi odrębnymi;

5) lokalizowanie zjazdów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

6) zjazdy na teren z drogi lokalnej.
2. Dopuszcza się:
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1) lokalizowanie obiektów budowlanych i urzą-
dzeG technicznych związanych z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsEugą ruchu, a takre urządzeG 
związanych z potrzebami zarządzania drogą;

2) lokalizowanie elementów systemu informacji 
gminnej w pasie drogi, pod warunkiem, re nie ogra-
niczaj ą one widoczno[ci w miejscach zjazdów na 
tereny i skrzyrowaG;

3) lokalizowanie zjazdów zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

4) lokalizowanie drogowych obiektów inrynier-
skich;

5) nasadzenia drzew pod warunkiem, re nie bę-
dzie to kolidowaEo z pozostaEymi ustaleniami planu i 
przepisami odrębnymi;

3. Zakazuje się lokalizowania:
1) budynków oraz tymczasowych obiektów bu-

dowlanych;
2) urządzeG reklamowych i tablic informacyjnych, 

z wyjątkiem znaków drogowych oraz elementów in-
formacji gminnej;

3) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-
ty zlokalizowane poza k｣ terenem drogi.

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§17. Zakazuje się tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenu.

RozdziaE XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym

§18. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jedno-
razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, w wysoko[ci 15%

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§19. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

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

Przewodniczący Rady
(-) mgr Piotr Michalak
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla nie 
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej dla obszaru dziaEki nr ewid. 
156/4 poEoronej w Nekielce, poniewar do projektu 
planu nie wpEynęEa radna uwaga.

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 ze 
zmianami) oraz ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami), rozstrzyga się, co następuje:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe jednostki gminne i przed-
siębiorstwa w kompetencji których lery rozwój sie-
ci: wodociągowej, docelowo kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, energetycznej, gazociągowej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

3. Okre[lenie terminów i zasad realizacji:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym prawa budow-
lanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej, ochronie [rodo-
wiska,

2) inwestycje z zakresu przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych i energii elektrycznej realizowane 
i finansowane będą w sposób okre[lony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Prawo energetyczne),

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
budowy docelowej kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej i sieci wodociągowej realizowane będzie wg za-
sad przyjętych przy konstruowaniu Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Nekla oraz Strategii Rozwoju Gmi-
ny Nekla lub na podstawie porozumienia z innymi 
podmiotami,

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

4. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) wydatki z budretu gminy,
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - 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 publiczne - prywatnego -ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXXII/244/2010

Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIO-
NYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZA-
BUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ DLA OBSZARU DZIADKI NR EWID. 156/4 PODOqONEJ 

W NEKIELCE

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXXII/244/2010

Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ DLA OBSZARU DZIADKI NR EWID. 156/4 PODOqONEJ W NEKIELCE, INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ 
ZASADACH ICH FINANSOWANIA


