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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, 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 oraz z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 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 zagospoda-
rowaniu 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 oraz z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Suchy Las uchwa-
la, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowo[ci Suchy Las 
dla dziaEek o nr. ewid.: 1052/1, 1052/3, 1052/4, 
1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 
1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 1065, 
1066 oraz dla czę[ci dziaEki o nr ewid. 1067 zwa-
ny dalej ｧplanemｦ stwierdzając zgodno[ć planu z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las 
uchwalonego uchwaEą Rady Gminy Suchy Las nr 
LXV/349/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. ze zmia-
nami.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna planu, 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[lono na 
rysunku planu.

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

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

2)  no[nikach reklamowych ｠ nalery przez to ro-
zumieć urządzenia reklamowe wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
w jakiej morna sytuować budynek od linii rozgrani-
czającej drogi;

4)  powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez 
zewnętrzne obrysy [cian budynków w stanie wy-
koGczonym.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe
Przeznaczenie terenu

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

nej, oznaczone symbolami 1MN i 2MN;
2) teren sportu, turystyki, rekreacji oraz usEug 

o[wiaty i kultury, oznaczony symbolem US/Uo;
3) tereny sportu, turystyki, rekreacji i zieleni urzą-

dzonej, oznaczone symbolami 1US/ZP i 2US/ZP;
4) teren gospodarowania odpadami, oznaczony 

symbolem O;
5) tereny lasów, oznaczone symbolami 1ZL i 2ZL;
6) tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone symbo-

lami 1ZK i 2ZK;
7) teren parkingu publicznego, oznaczony symbo-

lem KP;
8) teren drogi publicznej klasy gEównej i zieleni 

krajobrazowej, oznaczony symbolem KD-G/ZK;
9) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, ozna-

czone symbolami 1KD-L, 2KD-L i 3KD-L;
10) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 

oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D;
11) tereny publicznych ciągów pieszo-rowero-

wych, oznaczone symbolami 1KX, 2KX;

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego
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§4. Ustala się:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) zakaz wykonywania ogrodzeG peEnych od stro-

ny terenów dróg publicznych;
3) zakaz lokalizowania wolnostojących no[ników 

reklamowych;

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§5. Ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć kwalifikowa-

nych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako 
mogące zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowi-
sko z wyjątkiem przedsięwzięć celu publicznego;

2) zakaz magazynowania i skEadowania jakichkol-
wiek odpadów na terenie O;

3) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
z poEaci dachowych i wód roztopowych do gruntu;

4) zagospodarowanie mas ziemnych pochodzą-
cych z wykopów na terenie wEasnej dziaEki lub wy-
wóz na miejsce wskazane przez odpowiednie sEurby 
gminne;

5) dopuszczenie uzupeEnienia pasów zieleni wyso-
kiej wzdEur ulicy Kasztanowej - 2KD-D;

6) zachowanie standardów akustycznych dla po-
mieszczeG przeznaczonych dla staEego przebywania 
ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zachowanie dopuszczalnego poziomu haEa-
su dla terenów zabudowy związanej ze staEym lub 
czasowym pobytem dzieci i mEodziery, terenów re-
kreacyjno-wypoczynkowych, terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

8) w przypadku stwierdzenia występowania prze-
kroczeG dopuszczalnych poziomów haEasu na tere-
nach sąsiadujących z drogą KD-G konieczno[ć loka-
lizacji ekranów akustycznych.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek uzgadniania z 
odpowiednimi sEurbami ochrony zabytków, przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, inwestycji wy-
magających prac ziemnych związanych z zagospo-
darowaniem i zabudowaniem terenu w granicach 
planu.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§7. 1. Dla terenów dróg publicznych, parkingu 
publicznego i ciągu pieszo-rowerowego ustala się 
zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych po-
wierzchni.

2. Dla terenu US/Uo ustala się zagospodarowanie 
powierzchni biologicznie czynnej zielenią urządzoną.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu

§8. 1. Dla terenu 1MN ustala się:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna wolnostojąca, do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze urytkowe;

2) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnej 
je[li pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

3) dachy strome o kącie nachylenia gEównych po-
Eaci dachowych 35｠45o;

4) lokalizację gararu w budynku mieszkalnym, 
zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w for-
mie wolnostojącej;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 25% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną ｠ 50% powierzchni dziaEki budowlanej;

7) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ 9 m do ka-
lenicy dachu.

8) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w ilo[ci minimum 2 miejsca na 
mieszkanie.

2. Dla terenu 2MN ustala się:
1) dopuszczenie przyEączenia tego terenu do są-

siedniej dziaEki budowlanej znajdującej się poza ob-
szarem objętym planem;

2) zakaz zabudowy;
3) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynną ｠ 80% powierzchni dziaEki.
3. Dla terenu US/Uo ustala się:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa obsEugująca tere-

ny sportu i rekreacji oraz zabudowa usEug o[wiaty 
i kultury;

2) dopuszczenie lokalizacji boisk sportowych, 
urządzeG rekreacyjnych, wytyczanie [cierek pie-
szych i rowerowych, lokalizację obiektów maEej ar-
chitektury związanych z funkcją sportu, turystyki i 
rekreacji.

3) dopuszczenie budowy kondygnacji podziem-
nych je[li pozwalają na to warunki gruntowo-wod-
ne;

4) dopuszczenie wydzielenia jednego lokalu miesz-
kalnego w budynku usEug o[wiaty i kultury o mak-
symalnej powierzchni 100 m2;

5) dowolne formy dachów;
6) lokalizację garary w budynkach, zblokowanych 

z budynkami lub w formie wolnostojącej;
7) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 15% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynną ｠ 60% powierzchni dziaEki budowlanej;
9) wprowadzenie pasa zieleni o strukturze wielo-

piętrowej, zgodnie z rysunkiem planu;
10) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ 12 m.
11) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych w ilo[ci minimum 2 na 10 zatrud-
nionych.

4. Dla terenów 1US/ZP i 2US/ZP ustala się:
1) lokalizację boisk sportowych, urządzeG rekre-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 4 ｠ 334 ｠ Poz. 94

acyjnych, wytyczanie [cierek pieszych i rowero-
wych, lokalizację obiektów maEej architektury zwią-
zanych z funkcją sportu, turystyki i rekreacji;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy obsEugującej 
tereny sportu i rekreacji;

3) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnej 
je[li pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

4) dowolne formy dachów;
5) lokalizację garary w budynkach, zblokowanych 

z budynkami lub w formie wolnostojącej;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 2% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynną ｠ 80% powierzchni dziaEki budowlanej;
8) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ 11 m.
9) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych w ilo[ci minimum 1 na 3 urytkow-
ników.

5. Dla terenu O ustala się:
1) dopuszczenie budowy budynków biurowo-so-

cjalnych i gararowo-magazynowych sEurących ob-
sEudze skEadowiska;

2) dowolne formy dachów;
3) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 10% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynną ｠ 80% powierzchni dziaEki budowlanej;
5) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ 9 m.
6) dopuszczenie lokalizacji urządzeG związanych z 

odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych ze 
skEadowiska ｠ rowów opaskowych;

7) obowiązek nasadzeG wielopiętrowych o mini-
malnej szeroko[ci pasa 10 m, o funkcji izolacyjnej, 
z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących 
strefy bezpieczeGstwo dla rurociągu naftowego;

8) nakaz utrzymania powierzchni trawiastych w 
obrębie strefy bezpieczeGstwa dla rurociągu nafto-
wego;

9) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w ilo[ci minimum 1 na 3 urytkow-
ników.

6. Dla terenów 1ZL i 2ZL ustala się:
1) zakaz zabudowy;
2) nakaz zalesienia;
3) dopuszczenie zagospodarowania parkowego na 

potrzeby rekreacji pieszej i rowerowej.
7. Dla terenów 1ZK i 2ZK ustala się:
1) zakaz zabudowy i zakaz nasadzeG wysokich, 

zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) pozostawienie obecnego sposobu urytkowania 

terenów.
8. Dla terenu KP ustala się:
1) zakaz zabudowy kubaturowej;
2) lokalizację miejsc postojowych w zieleni;
3) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury związanych z funkcją rekreacji.
9. Dla terenu KD-G/ZK ustala się:
1) lokalizację projektowanej drogi publicznej klasy 

gEównej;
2) lokalizację [cierki rowerowej wzdEur drogi;

3) lokalizację ponadlokalnych i lokalnych sieci in-
frastruktury technicznej;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
przepisów odrębnych

§9. W pasie 200 m od granicy Rezerwatu Mete-
oryt Morasko ｠ znajdującego się poza granicami pla-
nu - ustala się zakaz zabudowy i lokalizacji jakichkol-
wiek przedsięwzięć zagrarających funkcjonowaniu 
rezerwatu, a zasady zagospodarowania w tym pasie 
odpowiadać muszą przepisom odrębnym.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci

§10. 1. Nie okre[la się terenów, które wymagają 
wszczęcia procedury scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych;

2. Ustala się dla terenu 1MN minimalną po-
wierzchnię wydzielanej dziaEki budowlanej w wiel-
ko[ci 1000 m2.

3. Ustala się dla terenów 1US/ZP i 2US/ZP mini-
malną powierzchnię wydzielanych dziaEek budowla-
nych w wielko[ci 10000 m2.

4. Teren 2MN stanowi maskę budowlaną dla są-
siadującej nieruchomo[ci znajdującej się poza ob-
szarem objętym planem.

5. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane nie doty-
czą wydzieleG geodezyjnych dla sieci technicznych i 
urządzeG infrastruktury technicznej.

6. Zakazuje się podziaEu terenów US/Uo, KP i te-
renu O.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu

§11. W zakresie ponadlokalnych sieci infrastruk-
tury technicznej ustala się zachowanie wolnych od 
zabudowy stref oznaczonych na rysunku planu tj.:

1) obszaru oddziaEywania linii elektroenergetycz-
nej wysokiego napięcia 220kV ｠ 400kV, w zasięgu 
35m od osi linii w obu kierunkach, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

2) stref ochronnych od gazociągu wysokiego ci-
[nienia o szeroko[ci zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

3) stref bezpieczeGstwa od rurociągów nafto-
wych, w zasięgu 20 m od zewnętrznych krawędzi 
rurociągów w obu kierunkach, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

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

§12. 1. W zakresie systemów komunikacji ustala 
się:



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 4 ｠ 335 ｠ Poz. 94

1) dla drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD-G/ZK ｠ klasę drogi gEównej;

2) dla dróg publicznych oznaczonych symbolami 
1KD-L, 2KD-L i 3KD-L ｠ klasę dróg lokalnych, o sze-
roko[ciach zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla dróg publicznych oznaczonych symbolami 
1KD-D, 2KD-D i 3KD-D ｠ klasę dróg dojazdowych, 
o szeroko[ciach zgodnie z rysunkiem planu;

4) obsEuga komunikacyjna terenów 1MN od drogi 
oznaczonej symbolem 3KD-D zgodnie z rysunkiem 
planu;

5) obsEuga komunikacyjna terenów 1US/ZP od 
drogi oznaczonej symbolem 2KD-D zgodnie z rysun-
kiem planu;

6) obsEuga komunikacyjna terenu 2US/ZP od dróg 
oznaczonych symbolami 2KD-D i 3KD-D zgodnie z 
rysunkiem planu;

7) obsEuga komunikacyjna terenu US/Uo od dróg 
oznaczonych symbolami 1KD-D i 2KD-D zgodnie z 
rysunkiem planu;

8) obsEuga komunikacyjna terenu O od drogi ozna-
czonej symbolem 1KD-L zgodnie z rysunkiem planu;

9) na terenie 1KD-L pozostawienie istniejących 
urządzeG i obiektów związanych z terenami gospo-
darowania odpadami;

10) dopuszczenie lokalizacji [cierek rowerowych 
w granicach terenów dróg publicznych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się 
podEączenie do istniejącej sieci wodociągowej na 
zasadach okre[lonych przez gestora sieci.

3. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:
1) odprowadzanie [cieków bytowych:
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych, z wywozem [cieków do miejsc 
ich utylizacji,

c) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni 
[cieków;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych:

a) docelowo odprowadzanie do sieci kanalizacji 
deszczowej,

b) z powierzchni utwardzonych, do czasu realiza-
cji sieci kanalizacji deszczowej; dopuszczenie od-
prowadzania wód opadowych, poprzez urządzenia 
podczyszczające, do gruntu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

c) z poEaci dachowych zagospodarowanie bezpo-
[rednio na terenie dziaEek;

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) dopuszczenie stosowania paliw pEynnych, ga-

zowych oraz staEych z wykorzystaniem wyEącznie 
kotEów niskoemisyjnych, z wyEączeniem paliw wę-
glowych w nowoprojektowanych budynkach;

2) dopuszcza się stosowanie energii elektrycznej 
oraz odnawialnych pródeE energii.

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną 
ustala się:

1) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci elek-

troenergetycznej;
2) dopuszczenie skablowania linii elektroenerge-

tycznych;
3) do czasu skablowania istniejących linii elektro-

energetycznych obowiązują strefy oddziaEywania, 
wolne od zabudowy, o szeroko[ci zgodnej z przepi-
sami odrębnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wych nasEupowych i wbudowanych w obiekty bu-
dowlane;

5) dopuszczenie budowy linii 400 kV albo linii 
wielotorowej, wielonapięciowej, po trasie istniejącej 
linii elektroenergetycznej 220 kV.

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 
obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów 
w pojemnikach na posesji i odbiór ich zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami w gminie.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów

§13. Nie ustala się sposobów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i urytkowania tere-
nów.

Stawki procentowe

§14. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysoko[ci:

- tereny MN: 5%,
- pozostaEe tereny: 1%.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

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

§16. 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



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 4 ｠ 336 ｠ Poz. 94

ZaEącznik nr 1
do UchwaEy Nr XLI/369/09

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 papdziernika 2009 r.
w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowo[ci Suchy Las 

dla dziaEek o nr ewid.: 1052/1, 1052/3, 1052/4, 
1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 
1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 

1065, 1066 oraz dla czę[ci dziaEki o nr ewid. 1067
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLI/369/09

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 papdziernika 2009 r.
w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowo[ci Suchy Las 

dla dziaEek o nr ewid.: 1052/1, 1052/3, 1052/4, 
1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 
1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 

1065, 1066 oraz dla czę[ci dziaEki o nr ewid. 1067
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLI/369/09 
Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las dla działek o nr ewid.: 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 
1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 1065, 1066 oraz dla części działki o nr ewid. 1067 
 
Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy w 
sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy - 
załącznik do Uchwały Nr 

XLI/369/2009 z dnia 29 października 
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. 30.10.2008 r. Jarosław Ankiewicz ul. 

Obornicka 126A 62-
002Suchy Las Wojciech 
Korytowski ul. 
Rumiankowa 1 62-
002Suchy Las Lechosław 
Napierała ul. Plac Cyryla 
Ratajskiego 6A m.4 
Poznań 

wykreślić w całości pkt 2 w 
rozdz. II §3 dotyczący usług 
oświaty 

Teren 
oznaczony (w 
wersji planu z I 
wyłożenia do 
publicznego 
wglądu) 
symbolem Uo 

Dla terenu Uo ustala 
się rodzaj zabudowy: 
zabudowa usług 
oświaty i kultury 

- uwaga 
nieuwzględniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 

uwzględnienie 
częściowe w zakresie 
zmiany przeznaczenia 
terenu zabudowy 
usług oświaty i 
kultury na tereny 
sportu, turystyki, 
rekreacji z 
dopuszczeniem usług 
oświaty i kultury o 
symbolu US/Uo. 

2. j.w. j.w. przeznaczyć działki określone 
w projekcie planu jako Uo na 
tereny sportu, turystyki, 
rekreacji zieleni czyli jako 
US/ZP, 

j.w. j.w. - uwaga 
nieuwzględniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 

uwzględnienie 
częściowe w zakresie 
jak wyżej 

3. j.w. j.w. zwiększyć tereny ZL o pas 
wzdłuż terenu określonego 
jako 1ZK i 2ZK. 

tereny 
oznaczone 
symbolami 1ZK 
i 2ZK 

tereny zieleni 
krajobrazowej 

- uwaga 
nieuwzględniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 

4. 12.03.2009 r. 
II wyłożenie 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów al. 
Marcinkowskiego 11, 61-
827 Poznań 

w §8 ust. 5 wprowadzić 
zapis, który dopuści na 
terenie „O” lokalizację i 
budowę obiektów służących 
do wytwarzania energii 
zaliczanej do odnawialnych 
źródeł energii - farmy 
wiatrowej. 

teren 
oznaczony 
symbolem „O” 

Dla terenu „O” ustala 
się dopuszczenie 
budowy budynków 
biurowo-socjalnych i 
garażowo-
magazynowych 
służących obsłudze 
składowiska 

- uwaga 
nieuwzględniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 

 

 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 4 ｠ 338 ｠ Poz. 94

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLI/369/09

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 papdziernika 2009 r.
w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowo[ci Suchy Las 

dla dziaEek o nr ewid.: 1052/1, 1052/3, 1052/4, 
1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 
1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 

1065, 1066 oraz dla czę[ci dziaEki o nr ewid. 1067

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. 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) 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, 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 KD-D ok. 25.268 

m²

b) budowa ciągów pieszych KX ok. 1.028 m²
c) wodociąg ok. 1.100 mb
d) kanalizacja sanitarna ok. 1.100 mb
e) kanalizacja deszczowa ok. 1.200 mb
2) realizacja inwestycji:
- wymienionych w pkt 1lit. c, d - 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, e ｠ 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.


