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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, 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 oraz z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu 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, z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, oraz Nr 
220, poz. 1413), Rada Gminy Orchowo uchwala, 
co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

Zakres obowiązywania planu

§1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów w miejscowo[ciach 
Mlecze i Kossakowo w gminie Orchowo, zwany 
dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodno[ci z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo, 
przyjętego uchwaEą nr XXXV/218/06 Rady Gminy 
Orchowo z dnia 27.02.2006 r.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 215 ha, 
poEorony w granicach okre[lonych na rysunku pla-
nu.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenów w miej-
scowo[ciach Mlecze i Kossakowo w Gminie Orcho-
wo, opracowany w skali 1:1000 wraz z wyrysem 
ze Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Orchowo, stanowią-
cy zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Orchowo w spra-
wie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego 
do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące 
zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Orchowo o spo-

sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące za-
Eącznik nr 3 do uchwaEy.

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

1. dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną, zgodnie z ustawą z ustawą z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć od 
linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytu-
owanie budynków;

3. obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

4. ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie o wysoko[ci do 1,6 m od poziomu 
terenu, w którym czę[ć arurowa stanowi minimal-
nie 60% powierzchni caEkowitej ogrodzenia, a ele-
menty betonowe dopuszczone są jedynie do wyso-
ko[ci 0,3 m od poziomu terenu;

5. przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to ro-
zumieć przeznaczenie przewarające na danym terenie;

6. przeznaczeniu uzupeEniającym ｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe, do-
puszczone w ustaleniach planu;

7. reklamie - nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach;

8. stacji bazowej i przesyEowej telefonii komórko-
wej - nalery przez to rozumieć obiekt radiokomuni-
kacyjny skEadający się z urządzeG elektro-przesyEo-
wych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

9. szyldach - nalery przez to rozumieć oznaczenia 
jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

10. tablicach informacyjnych ｠ nalery przez to ele-
menty systemu informacji miejskiej, tablice z nazwą 
ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach 
funkcjonowania terenów zielonych i lasów, tablice z 
oznaczeniem przyEączy urządzeG technicznych;

11. terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;
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12. zieleni krajobrazowej - nalery przez to rozu-
mieć nasadzenia zieleni o zrórnicowanej wysoko[ci, 
wzbogacające krajobraz, w tym nasadzenia formo-
wane w ksztaEcie pasów, grup lub pojedynczych 
obiektów.

§3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie 
następujące obowiązujące ustalenia planu:

- granica obszaru objętego planem;
- linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
- nieprzekraczalne linie zabudowy;
- strefa zakazu zabudowy w odlegEo[ci 100m od 

linii brzegowej zbiorników wodnych;
- strefa ochrony stanowisk archeologicznych.
- granica projektowanego obszaru Natura 2000 ｠ 

PLH300026 ｧPojezierze GniepnieGskieｦ
- przeznaczenie terenu ｠ oznaczone barwą i sym-

bolem literowym lub literowo-cyfrowym;
- klasyfikacja dróg publicznych;
- przebieg i strefy oddziaEywania linii elektroener-

getycznych nn i SN;

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, let-
niskowej i pensjonatowej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 
6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, 11ML, 12ML, 13ML, 
14ML, 15ML, 16ML, 17ML, 18ML, 19ML, 20ML, 
21ML, 22ML, 23ML, 24ML, 25ML, 26ML, 27ML, 
28ML, 29ML, 30ML;

3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 1RM, 2RM;

4) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1U, 2U, 3U, 4U, 5U;

5) tereny usEug rekreacji i sportu, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1US, 2US, 3US;

6) tereny usEug sportu, turystyki i rekreacji, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 1US/T, 2US/T;

7) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R;

8) tereny zieleni izolacyjnej i przydrornej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 1ZI, 2ZI, 3ZI, 
4ZI, 5ZI, 6ZI, 7ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI, 11ZI, 12ZI, 13ZI, 
14ZI, 15ZI, 16ZI, 17ZI, 18ZI, 19ZI, 20ZI, 21ZI, 
22ZI, 23ZI, 24ZI, 25ZI, 26ZI, 27ZI, 28ZI, 29ZI, 
30ZI, 31ZI, 32ZI;

9) tereny zieleni publicznej i parkowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP;

10) tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZK;

11) tereny wód powierzchniowych [ródlądowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS, 

3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS;
12) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 
2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L;

13) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-
D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 
8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-
D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-
D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 
24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 
29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 32KD-D, 33KD-D, 
34KD-D;

14) tereny drogi wewnętrznej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW;

15) tereny parkingów, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 1KP, 2KP, 3KP, 4KP;

16) tereny infrastruktury technicznej ｠ elektro-
energetyka, oznaczone na rysunku planu symbola-
mi: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E.

§5. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budow-
lanych i urządzeG, które wpEywają negatywnie na 
Ead przestrzenny, a w tym:

a) wolnostojących reklam;
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy;

c) ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych;

d) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazo-
wych i przesyEowych telefonii komórkowej;

e) nowych nadziemnych sieci infrastruktury tech-
nicznej;

f) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-
ty poEorone poza terenami dróg publicznych;

g) obiektów wysokich i wysoko[ciowych w rozu-
mieniu Prawa Budowlanego;

h) zakaz lokalizacji budowli sEurących reklamie i 
reklam w obszarze dróg publicznych.

2) nakaz:
a) zachowania zharmonizowanego wyglądu ele-

mentów wyposarenia dróg, takich jak: nawierzch-
nie, latarnie, tworzących spójne rozwiązanie archi-
tektoniczne;

b) zachowania ciągEo[ci poszczególnych elemen-
tów wyposarenia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki, 
[cierki rowerowe tworzących spójne rozwiązanie 
architektoniczne,

c) zagospodarowania terenu, które powinno 
uwzględniać rangę miejsca, a więc być realizowa-
ne jako reprezentacyjne, o wysokich walorach este-
tycznych, architektonicznych i przestrzennych;

d) lokalizowania nowej zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy, okre[lonymi na 
rysunku planu;

e) zachowania istniejących warto[ciowych za-
drzewieG;
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f) zachowania dostępu z kardej dziaEki budowlanej 
do drogi publicznej.

3) dopuszczenie:
a) lokalizacji reklam i budowli sEurących reklamie 

w postaci szyldów i neonów tylko na terenach ｠ 
US, US/T, U, przy czym ich Eączna powierzchnia nie 
more przekraczać 20% powierzchni elewacji bu-
dynku;

b) lokalizacji obiektów maEej architektury jedno-
rodnych stylistycznie.

§6. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko okre[lo-
nych w przepisach odrębnych z wyjątkiem lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego;

2) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorni-
ków bezodpEywowych;

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

4) wszelkie oddziaEywania na [rodowisko wyni-
kające z realizacji ustaleG planu nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny;

5) zastosowanie zabezpieczeG dla nawierzchni 
przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu ko-
Eowego przed infiltracją zanieczyszczeG wód opado-
wych do [rodowiska gruntowo-wodnego;

6) magazynowanie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Gminy 
Orchowo i w sposób zabezpieczający [rodowisko 
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

7) zakaz skEadowania i unieszkodliwiania odpa-
dów w obrębie dziaEek.

8) dopuszczenie zagospodarowania mas ziem-
nych usuwanych lub przemieszczanych w związku 
z realizacją obiektów na miejscu pod warunkiem, re 
ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeG wy-
maganych standardów jako[ci gleby i ziemi, o któ-
rych mowa w przepisach odrębnych lub zgodnie z 
Planem gospodarki odpadami dla Gminy Orchowo i 
przepisami odrębnymi;

9) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia dla terenów pu-
blicznych, przy uwzględnieniu wymaganych planem 
elementów komunikacji i urządzeG infrastruktury 
technicznej;

10) zachowanie istniejących drzew i krzewów, 
które nie kolidują z planowanym zagospodarowa-
niem terenu;

11) wskazuje się, re tereny MN, nalerą do tere-
nów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy 
haEasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) wskazuje się, re tereny 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 
5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, 11ML, 12ML, 

13ML, 14ML, 15ML, 16ML, 17ML, 18ML, 19ML, 
20ML, 21ML, 22ML, 23ML, 24ML, 25ML, 26ML, 
27ML, 28ML, 29ML, 30ML, nalerą do terenów, 
dla których obowiązują dopuszczalne poziomy ha-
Easu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) wskazuje się, re tereny 1RM, 2RM, nalerą do 
terenów, dla których obowiązują dopuszczalne  po-
ziomy haEasu jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

14) wskazuje się, re tereny 1US, 2US , 3US, nale-
rą do terenów, dla których obowiązują dopuszczal-
ne poziomy haEasu jak dla terenów rekreacyjno-wy-
poczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

15) wskazuje się, re tereny 1US/T, 2US/T nalerą 
do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne 
poziomy haEasu jak dla terenów rekreacyjno-wypo-
czynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

16) realizacja inwestycji wymaga szczegóEowego 
rozpoznania geotechnicznych warunków posado-
wienia fundamentów obiektów budowlanych;

17) wszelkie oddziaEywania na [rodowisko wyni-
kające z realizacji ustaleG planu nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny;

18) dla terenów 1RM, 2RM nakaz stosowania 
urządzeG ograniczających wpEyw hodowli na jako[ć 
wód i gleb ｠ szczelne zbiorniki na gnojówkę, pEyty 
uszczelniające miejsca gromadzenia obornika czy 
kiszonek paszowych zdrenowane do zbiornika na 
gnojówkę.

19) wskazuje się, re caEy teren opracowania 
znajduje się w granicach Powidzkiego Parku Krajo-
brazowego utworzonego Rozporządzeniem Nr 18 
Wojewody KoniGskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. 
w sprawie utworzenia Powidzkiego Parku Krajobra-
zowego, dla którego Rozporządzeniem Nr 231/06 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006 
r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego 
wprowadzono okre[lone zakazy gospodarowania;

20) wskazuje się, re caEy teren opracowania znaj-
duje się w granicach Powidzko-Bieniaszewskiego 
Obszaru Krajobrazu Chronionego, dla którego wpro-
wadzono okre[lone zasady zagospodarowania ob-
szarów;

21) wskazuje się, re czę[ć terenu objętego opra-
cowaniem zgodnie z rysunkiem planu znajduje się 
w granicach projektowanego specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk NATURA 2000 ｧPojezierze Gniep-
nieGskieｦ PLH 300026, dla którego mogą obowiązy-
wać okre[lone zasady gospodarowania na podsta-
wie przepisów odrębnych;

22) zakaz budowania nowych obiektów budow-
lanych w pasie szeroko[ci 100 m od linii brzegów 
jezior z wyjątkiem obiektów sEurących turystyce 
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej zgodnie 
ze strefą zakazu zabudowy w odlegEo[ci 100 m od 
linii brzegowej zbiorników wodnych przedstawioną 
na rysunku planu i zgodnie z Rozporządzeniem Nr 
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231/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grud-
nia 2006 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobra-
zowego.

§7. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego w strefie ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, ustala się obowiązek uzgadniania z Wiel-
kopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
｠ kierownikiem Delegatury w Koninie, wszelkich 
inwestycji związanych z zabudowaniem lub zago-
spodarowaniem terenu, a wymagających prac ziem-
nych, celem ustalenia obowiązującego inwestora 
zakresu badaG archeologicznych.

2. Na terenie 18 ML znajduje się obiekt o walo-
rach zabytkowych - posesja nr 5 objęty ochroną 
konserwatorską.

3. Planowane roboty budowlane polegające na 
remoncie, rozbudowie, przebudowie czy rozbiórce 
obiektów objętych ochroną konserwatorską, wy-
magają opinii Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków ｠ kierownikiem Delegatury w 
Koninie.

§8. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji elementów zagospo-
darowania terenu zgodnie z paragrafem 5 niniejszej 
uchwaEy;

2) o[wietlenie terenu zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi;

3) stosowanie trwaEych i estetycznych elementów 
zagospodarowania oraz maEej architektury jednorod-
nych stylistycznie;

4) lokalizację zieleni izolacyjnej i przydrornej;
5) nakaz realizacji nasadzeG w postaci szeregów 

drzew w celu wydzielenia przestrzennego terenów 
sportu i rekreacji oraz ciągów komunikacyjnych.

§9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi MN, ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) lokalizację:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinne-

go wolnostojącego na dziaEce budowlanej;
b) jednego budynku gararowo ｠ gospodarczego 

na 1 lub 2 stanowiska postojowe na dziaEce budow-
lanej;

c) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją tere-
nu oraz dojazdów przeciwporarowych i dróg we-
wnętrznych;

d) maEej architektury, o[wietlenia terenu, zieleni;
e) infrastruktury technicznej;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istnieją-

cych obiektów budowlanych pod  warunkiem za-
chowania ustaleG niniejszej uchwaEy,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudo-
wy ｠ do 30% powierzchni dziaEki,

c) obowiązek zachowania ｠ 50 % powierzchni 
dziaEki w postaci terenów zieleni ｠powierzchnia bio-
logicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

e) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 20 m;
f) minimalna powierzchnia dziaEki dla zabudowy 

wolnostojącej 2000 m2;
g) dopuszczenie wydzielenia dziaEek pod drogi we-

wnętrzne o minimalnej szeroko[ci 6,0 m z bezpo-
[rednim zjazdem na drogę publiczną;

h) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 
schodów i tarasów wychodzących poza nią na od-
legEo[ć do 1,5 m;

i) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 
elementów budynku wychodzących poza nią na od-
legEo[ć do 1,5 m, które:

- usytuowane są w caEo[ci ponirej poziomu tere-
nu,

- usytuowane są w caEo[ci na wysoko[ci nie 
mniejszej nir 3,0 m ponad poziomem terenu.

3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysoko[ć zabudowy:
- budynków mieszkalnych nie więcej nir 10 m do 

kalenicy od poziomu terenu;
- budynków gararowo-gospodarczych nie więcej 

nir 5 m do kalenicy od poziomu terenu;
b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja pod-

ziemna, jedna nadziemna i poddasze urytkowe,
c) obowiązują dachy sko[ne o nachyleniu poEaci 

od 30 do 45 stopni, przy zachowaniu tych samych 
spadków na gEównych poEaciach dachu;

d) obiekty gararowo-gospodarcze jednokondygna-
cyjne,

e) kierunek gEównej kalenicy dachu na budynku 
mieszkalnym równolegEy do linii zabudowy;

f) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek wzboga-
cone zielenią;

g) zakaz realizowania budynku gararowego wol-
nostojącego w linii zabudowy od strony dróg pu-
blicznych,

h) budynek gararowo-gospodarczy more być 
zblokowany z budynkiem mieszkalnym lub jako po-
mieszczenie wbudowane,

i) dopuszcza się realizację budynków gararowo-
gospodarczych blipniaczych na granicy dziaEek są-
siadujących ze sobą;

j) poziom parteru nie more być zlokalizowany wy-
rej jak 90 cm powyrej gruntu w miejscu realizacji 
gEównego wej[cia lub wjazdu do budynku,

k) ogrodzenie dziaEki budowlanej od strony dróg 
publicznych musi być wykonane jako arurowe z 
prze[witami na minimalnie 50% powierzchni, wy-
soko[ć ogrodzenia do 160 cm,

l) zakaz wykonywania ogrodzeG z prefabrykatów 
betonowych i materiaEów odpadowych;

§10. Na terenach zabudowy rekreacji indywidu-
alnej, letniskowej i pensjonatowej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 
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5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, 11ML, 12ML, 
13ML, 14ML, 15ML, 16ML, 17ML, 18ML, 19ML, 
20ML, 21ML, 22ML, 23ML, 24ML, 25ML, 26ML, 
27ML, 28ML, 29ML, 30ML ustala się następujące 
parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:
a) jednego budynku rekreacji indywidualnej lub 

letniskowej lub pensjonatowego wolnostojącego na 
dziaEce budowlanej;

b) jednego budynku gararowo-gospodarczego na 
dziaEce budowlanej;

c) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją tere-
nu oraz dojazdów przeciwporarowych i dróg we-
wnętrznych;

d) maEej architektury, o[wietlenia terenu, zieleni;
e) infrastruktury technicznej;
f) dla terenu 18ML dopuszczenie funkcji usEugo-

wej w zakresie gastronomi i turystyki;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudo-

wy ｠ do 25% powierzchni dziaEki,
b) obowiązek zachowania ｠ 60 % powierzchni 

dziaEki w postaci terenów zieleni -powierzchnia bio-
logicznie czynna;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

d) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 20 m;
e) minimalna powierzchnia dziaEki dla zabudowy 

wolnostojącej 1500 m2;
f) dopuszczenie wydzielenia dziaEek pod drogi we-

wnętrzne o minimalnej szeroko[ci 6,0 m z bezpo-
[rednim zjazdem na drogę publiczną;

g) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 
schodów i tarasów wychodzących poza nią na od-
legEo[ć do 1,5 m;

h) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 
elementów budynku wychodzących poza nią na od-
legEo[ć do 1,5 m, które:

- usytuowane są w caEo[ci ponirej poziomu tere-
nu,

- usytuowane są w caEo[ci na wysoko[ci nie 
mniejszej nir 3,0 m ponad poziomem terenu.

3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysoko[ć zabudowy:
- budynków rekreacji indywidualnej, letniskowej 

lub pensjonatowego nie więcej nir 9 m do kalenicy 
od poziomu terenu;

- budynków gararowo-gospodarczych nie więcej 
nir 5 m do kalenicy od poziomu terenu;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja pod-
ziemna, jedna nadziemna i poddasze urytkowe,

c) obowiązują dachy sko[ne o nachyleniu poEaci 
od 30 do 45 stopni, przy zachowaniu tych samych 
spadków na gEównych poEaciach dachu;

d) obiekty gararowo-gospodarcze jednokondygna-
cyjne,

e) kierunek gEównej kalenicy dachu na budynku 
rekreacji indywidualnej, letniskowym lub pensjona-
towym równolegEy do linii zabudowy;

f) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek wzboga-
cone zielenią;

g) zakaz realizowania budynku gararowo - gospo-
darczego wolnostojącego w linii zabudowy od stro-
ny dróg publicznych,

h) budynek gararowo-gospodarczy more być 
zblokowany z budynkiem rekreacji indywidualnej, 
letniskowym lub pensjonatowym lub jako pomiesz-
czenie wbudowane,

i) dopuszcza się realizację budynków gararowo-
gospodarczych blipniaczych na granicy dziaEek są-
siadujących ze sobą;

j) poziom parteru nie more być zlokalizowany wy-
rej jak 90 cm powyrej gruntu w miejscu realizacji 
gEównego wej[cia lub wjazdu do budynku,

k) ogrodzenie dziaEki budowlanej od strony dróg 
publicznych musi być wykonane jako arurowe z 
prze[witami na minimalnie 50% powierzchni, wy-
soko[ć ogrodzenia do 160 cm,

l) zakaz wykonywania ogrodzeG z prefabrykatów 
betonowych i materiaEów odpadowych;

§11. Na terenach zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1RM, 2RM, 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizację:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinne-

go na jednej dziaEce;
b) budynków gararowych, gospodarczych i pro-

dukcji ogrodniczej;
c) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwporarowych;
e) maEej architektury i o[wietlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących 

obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania 
ustaleG niniejszej uchwaEy,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudo-
wy: do 40% powierzchni dziaEki,

c) obowiązek zachowania ｠ 30% powierzchni 
dziaEki w postaci terenów zieleni - powierzchnia bio-
logicznie czynna,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

e) powierzchnie terenu nie wymagające zmiany 
przeznaczenia na cele nierolnicze pozostają w wy-
korzystaniu rolniczym, bez prawa zabudowy zwią-
zanej ze staEym pobytem ludzi.

f) na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej oraz dróg 
dojazdowych;

3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysoko[ć zabudowy
- budynków mieszkalnych nie więcej nir 10 m do 

kalenicy od poziomu terenu,
- budynków gararowych, gospodarczych i pro-

dukcji ogrodniczej nie więcej nir 7 m do kalenicy od 
poziomu terenu,
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b) liczba kondygnacji w budynkach mieszkalnych: 
jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna i 
poddasze urytkowe,

c) obowiązują dachy sko[ne o nachyleniu poEaci 
od 30 do 45 stopni,

d) obiekty gararowe, gospodarcze i produkcji 
ogrodniczej - jednokondygnacyjne,

e) kierunek gEównej kalenicy dachu na budynku 
mieszkalnym równolegEy do linii zabudowy,

g) zakaz realizowania budynków gararowych i go-
spodarczych wolnostojących w linii zabudowy od 
strony dróg publicznych,

i) dopuszcza się realizację budynków gararowych 
i gospodarczych blipniaczych na granicy dziaEek są-
siadujących ze sobą;

j) poziom parteru budynku mieszkalnego nie more 
być zlokalizowany wyrej jak 90 cm powyrej gruntu 
w miejscu realizacji gEównego wej[cia lub wjazdu 
do budynku,

k) ogrodzenie dziaEki budowlanej od strony dróg 
publicznych musi być wykonane jako arurowe z 
prze[witami na minimalnie 50% powierzchni, wy-
soko[ć ogrodzenia do 160 cm,

§12. Na terenach zabudowy usEugowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 
5U, ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) lokalizację:
a) jednego budynku usEugowego na dziaEce bu-

dowlanej z zakresu usEug, handlu, gastronomii, ad-
ministracji i turystyki;

b) jednego budynku gararowo ｠ gospodarczego 
na dziaEce budowlanej;

c) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją tere-
nu oraz dojazdów przeciwporarowych i dróg we-
wnętrznych;

d) maEej architektury, o[wietlenia terenu, zieleni;
e) infrastruktury technicznej;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudo-

wy ｠ do 40% powierzchni dziaEki,
b) obowiązek zachowania ｠ 50 % powierzchni 

dziaEki w postaci terenów zieleni ｠powierzchnia bio-
logicznie czynna;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

d) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 20 m;
e) minimalna powierzchnia dziaEki dla zabudowy 

wolnostojącej 1500 m2;
f) dopuszczenie wydzielenia dziaEek pod drogi we-

wnętrzne o minimalnej szeroko[ci 6,0 m z bezpo-
[rednim zjazdem na drogę publiczną;

g) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 
schodów i tarasów wychodzących poza nią na od-
legEo[ć do 1,5 m;

h) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 
elementów budynku wychodzących poza nią na od-
legEo[ć do 1,5 m, które:

- usytuowane są w caEo[ci ponirej poziomu tere-
nu,

- usytuowane są w caEo[ci na wysoko[ci nie 
mniejszej nir 3,0 m ponad poziomem terenu.

3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysoko[ć zabudowy:
- budynków usEugowych nie więcej nir 12 m do 

kalenicy od poziomu terenu;
- budynków gararowo-gospodarczych nie więcej 

nir 6 m do kalenicy od poziomu terenu;
b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja pod-

ziemna, 2 kondygnacje nadziemne
c) obowiązują dachy sko[ne o nachyleniu poEaci 

od 18 do 45 stopni, przy zachowaniu tych samych 
spadków na gEównych poEaciach dachu;

d) obiekty gararowo-gospodarcze jednokondygna-
cyjne,

e) kierunek gEównej kalenicy dachu na budynku 
usEugowym równolegEy do linii zabudowy;

f) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek wzboga-
cone zielenią;

g) zakaz realizowania budynku gararowo-gospo-
darczego wolnostojącego w linii zabudowy od stro-
ny dróg publicznych,

h) budynek gararowo-gospodarczy more być 
zblokowany z budynkiem usEugowym lub jako po-
mieszczenie wbudowane,

i) dopuszcza się realizację budynków gararowo-
gospodarczych blipniaczych na granicy dziaEek są-
siadujących ze sobą;

j) poziom parteru nie more być zlokalizowany wy-
rej jak 90 cm powyrej gruntu w miejscu realizacji 
gEównego wej[cia lub wjazdu do budynku,

k) ogrodzenie dziaEki budowlanej od strony dróg 
publicznych musi być wykonane jako arurowe z 
prze[witami na minimalnie 50% powierzchni, wy-
soko[ć ogrodzenia do 160 cm,

l) zakaz wykonywania ogrodzeG z prefabrykatów 
betonowych i materiaEów odpadowych;

§13. Na terenach zabudowy usEug rekreacji i 
sportu, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1US, 2US, 3US, ustala się następujące parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:
a) urządzeG sportowych i rekreacyjnych na wol-

nym powietrzu:
- dla terenów 2US, 3US:
- plary piaszczystej i trawiastej,
- pomostów;
- przystani wodnej dla sprzętu pEywającego;
- dla terenów 1US;
- urządzeG sportowych i wyposarenia placów za-

baw, itp.
b) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją tere-

nu oraz dojazdów przeciwporarowych i dróg we-
wnętrznych;

c) maEej architektury, o[wietlenia terenu, zieleni;
d) infrastruktury technicznej;
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2) zasady zagospodarowania terenu.
a) obowiązek zachowania ｠ 50% powierzchni 

dziaEki w postaci terenów zieleni powierzchnia bio-
logicznie czynna;

b) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym 
krzewów i drzew;

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia terenów;

d) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych wa-
runków glebowo-wodnych;

e) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej gminy;

f) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG arurowych i 
zabezpieczających;

g) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

§14. Na terenach zabudowy usEug sportu, tu-
rystyki i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1US/T 2US/T, ustala się następujące pa-
rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:
a) urządzeG sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, 

mEodziery i dorosEych na wolnym powietrzu;
b) budynków usEugowych na dziaEce budowlanej 

związanych z funkcją terenu ｠ usEugi rekreacji, spor-
tu, turystyki, gastronomii i hotelarstwa;

c) jednego budynku gararowo-gospodarczego na 
dziaEce budowlanej;

d) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją tere-
nu oraz dojazdów przeciwporarowych i dróg we-
wnętrznych;

e) maEej architektury, o[wietlenia terenu, zieleni;
f) infrastruktury technicznej;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudo-

wy ｠ do 40% powierzchni dziaEki,
b) obowiązek zachowania ｠ 50% powierzchni 

dziaEki w postaci terenów zieleni - powierzchnia bio-
logicznie czynna;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

d) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 20 m;
e) minimalna powierzchnia dziaEki 2000 m2;
f) dopuszczenie wydzielenia dziaEek pod drogi we-

wnętrzne o minimalnej szeroko[ci
6,0 m z bezpo[rednim zjazdem na drogę publicz-

ną;
g) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 

schodów i tarasów wychodzących
poza nią na odlegEo[ć do 1,5 m;
h) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 

elementów budynku wychodzących
poza nią na odlegEo[ć do 1,5 m, które:
- usytuowane są w caEo[ci ponirej poziomu tere-

nu,
- usytuowane są w caEo[ci na wysoko[ci nie 

mniejszej nir 3,0 m ponad poziomem terenu.
3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysoko[ć zabudowy:

- budynków usEugowych nie więcej nir 12 m do 
kalenicy od poziomu terenu;

- budynków gararowo-gospodarczych nie więcej 
nir 6 m do kalenicy od poziomu terenu;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja pod-
ziemna, dwie kondygnacje nadziemne i poddasze 
urytkowe,

c) obowiązują dachy sko[ne o nachyleniu poEaci 
od 18 do 45 stopni, przy zachowaniu tych samych 
spadków na gEównych poEaciach dachu;

d) obiekty gararowo-gospodarcze jednokondygna-
cyjne,

e) kierunek gEównej kalenicy dachu na budynku 
usEugowym równolegEy do linii zabudowy;

f) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek wzboga-
cone zielenią;

g) zakaz realizowania budynku gararowo-gospo-
darczego wolnostojącego w linii zabudowy od stro-
ny dróg publicznych,

h) budynek gararowo-gospodarczy more być 
zblokowany z budynkiem usEugowym lub jako po-
mieszczenie wbudowane,

i) dopuszcza się realizację budynków gararowo-
gospodarczych blipniaczych na granicy dziaEek są-
siadujących ze sobą;

j) poziom parteru nie more być zlokalizowany wy-
rej jak 90 cm powyrej gruntu w miejscu realizacji 
gEównego wej[cia lub wjazdu do budynku,

k) ogrodzenie dziaEki budowlanej od strony dróg 
publicznych musi być wykonane jako arurowe z 
prze[witami na minimalnie 50% powierzchni, wy-
soko[ć ogrodzenia do 160 cm,

l) zakaz wykonywania ogrodzeG z prefabrykatów 
betonowych i materiaEów odpadowych;

E) dopuszcza się nie wykonywanie ogrodzenia na 
caEej dEugo[ci frontu dziaEki lub na jego fragmencie, 
dla zorganizowania: stanowisk postojowych, doj-
[cia do budynku.

§15. Na terenach zieleni izolacyjnej i przydrornej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 
3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI, 7ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI, 11ZI, 12ZI, 
13ZI, 14ZI, 15ZI, 16ZI, 17ZI, 18ZI, 19ZI, 20ZI, 
21ZI, 22ZI, 23ZI, 24ZI, 25ZI, 26ZI, 27ZI, 28ZI, 
29ZI, 30ZI, 31ZI, 32ZI ustala się następujące para-
metry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:
a) zieleni izolacyjnej, przydrornej o charakterze 

alei i zieleni parkowej;
b) utwardzonych alejek parkowych stanowiących 

ciągi pieszo-rowerowe;
c) maEej architektury i o[wietlenia terenu;
d) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwporarowych;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) obowiązek zachowania ｠ 70% powierzchni 

dziaEki w postaci terenów zieleni ｠powierzchnia bio-
logicznie czynna;

b) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym 
krzewów i drzew;
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c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia terenów;

d) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych wa-
runków glebowo-wodnych;

e) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej gminy;

f) zagospodarowanie zielenią obszarów, na któ-
rych występuje infrastruktura techniczna zgodnie z 
przepisami szczególnymi;

g) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakre-
su: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeG 
lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych dziaEaG 
związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni,

h) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG arurowych i 
zabezpieczających;

i) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

§16. Na terenach zieleni publicznej i parkowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 
2ZP, 3ZP, 4ZP, ustala się następujące parametry 
zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:
a) zieleni publicznej, urządzonej, o charakterze 

parkowym;
b) utwardzonych alejek parkowych stanowiących 

ciągi pieszo-rowerowe;
c) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw i urzą-

dzeG sportowo-rekreacyjne dla dzieci;
d) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwporarowych;
e) maEej architektury i o[wietlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) obowiązek zachowania ｠ 80% powierzchni 

dziaEki w postaci terenów zieleni powierzchnia bio-
logicznie czynna;

b) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym 
krzewów i drzew;

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia terenów;

d) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych wa-
runków glebowo-wodnych;

e) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej gminy;

f) zagospodarowanie zielenią obszarów, na któ-
rych występuje infrastruktura techniczna zgodnie z 
przepisami szczególnymi;

g) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakre-
su: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeG 
lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych dziaEaG 
związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni,

h) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG arurowych i 
zabezpieczających;

i) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

§17. Na terenach zieleni krajobrazowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami ZK, ustala się na-
stępujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:
a) zieleni krajobrazowej;
b) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwporarowych;
c) maEej architektury i o[wietlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeG 

infrastruktury technicznej gminy;
b) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych 

za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo-
rarowych;

c) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakre-
su: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeG 
lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych dziaEaG 
związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni.

§18. Na terenach wód [ródlądowych powierzch-
niowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 
ustala się następujące parametry zagospodarowania 
terenu:

1) lokalizację:
a) wód [ródlądowych powierzchniowych ｠ cieki i 

zbiorniki wodne;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) ustala się zakaz zrzutu wszelkich [cieków ko-

munalnych do zbiornika wodnego,
b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych i po-

rządkowych;
c) dopuszczenie lokalizacji zieleni towarzyszącej,
d) dopuszczenie lokalizacji urządzeG i elementów 

zagospodarowania: przepusty, kEadki, mostki, po-
mosty; umocnienia brzegów,

e) w sprawach nie uregulowanych niniejszą 
uchwaEą w zakresie urytkowania terenów WS mają 
zastosowanie przepisy szczególne.

§19. Na terenach upraw rolnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 
7R, ustala się następujące parametry zagospodaro-
wania terenu:

1) lokalizację:
a) gruntów wyEącznie pod uprawy polowe, Eąki, 

pastwiska - uprawy rolne;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych i pro-

dukcyjnych, skEadowych , magazynowych i usEugo-
wych;

b) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej gminy;

c) w sprawach nie uregulowanych niniejszą 
uchwaEą w zakresie urytkowania terenów 1R, 2R, 
3R, 4R, 5R, 6R, 7R, mają zastosowanie przepisy 
szczególne.

§20. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 
4KD-L, 5KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-
D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-
D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 
17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 
22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 
27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 
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32KD-D, 33KD-D, 34KD-D oraz dla terenów KDW, 
1KP, 2KP, 3KP, 4KP ustala się:

1) klasyfikację:
a) dla terenów 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-

L ｠ droga klasy lokalnej;
b) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 

5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-
D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-
D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 
21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 
26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 
31KD-D, 32KD-D, 33KD-D, 34KD-D ｠ droga klasy 
dojazdowej;

c) dla terenów KDW - droga wewnętrzna;
d) dla terenów 1KP , 2KP, 3KP, 4KP ｠ tereny par-

kingów;
2) dla terenów: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 

5KD-L zgodnie z rysunkiem planu:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających od 12m 

do 15 m;
b) ukEad jedno jezdniowy, z dwoma pasami ruchu 

po jednym na kardym kierunku ruchu z dopuszcze-
niem zwiększenia ilo[ci pasów ruchu w strefach 
skrzyrowaG,

c) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamia-
ny jednego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy;

d) nakaz co najmniej jednostronnych nasadzeG 
drzew wzdEur pasa jezdnego;

e) zachowanie istniejących drzew i krzewów, któ-
re nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem 
terenu;

f) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów, przy uwzględ-
nieniu wymaganych planem elementów komunikacji 
i urządzeG infrastruktury technicznej;

3) dla terenów:1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 
5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-
D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-
D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 
21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 
26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 
31KD-D, 32KD-D, 33KD-D, 34KD-D zgodnie z ry-
sunkiem planu:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających od 10m 
do 12 m;

b) ukEad jedno jezdniowy, z dwoma pasami ruchu 
po jednym na kardym kierunku ruchu z dopuszcze-
niem zwiększenia ilo[ci pasów ruchu w strefach 
skrzyrowaG,

c) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamia-
ny jednego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy;

d) nakaz co najmniej jednostronnych nasadzeG 
drzew wzdEur pasa jezdnego;

e) zachowanie istniejących drzew i krzewów, któ-
re nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem 
terenu;

f) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów, przy uwzględ-
nieniu wymaganych planem elementów komunikacji 
i urządzeG infrastruktury technicznej;

4) dla terenów KDW zgodnie z rysunkiem planu: 
ukEad jednoprzestrzenny z jednym pasem ruchu pie-
szego i koEowego w istniejących liniach rozgranicza-
jących;

5) dla terenów 1KP, 2KP, 3KP, 4KP zgodnie z 
rysunkiem planów obszar stanowisk postojowych 
oraz miejsca wjazdu i wyjazdu na drogę publiczną.

§21. Na terenach infrastruktury technicznej-elek-
troenergetyka, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, ustala się nastę-
pujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:
stacji transformatorowych. Okre[lenie ostatecznej 

rozbudowy sieci będzie morliwe po okre[leniu zapo-
trzebowania na moc. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się inną nir zaznaczone na zaEączniku 
mapowym lokalizację stacji transformatorowych. W 
przypadku konieczno[ci budowy stacji transforma-
torowych na terenach innych nir okre[lone w planie, 
przedsiębiorstwo energetyczne wskare miejsca pod 
ich budowę. Jereli przedsiębiorstwo energetyczne 
nie będzie mogEo pozyskać wskazanego gruntu dla 
potrzeb budowy stacji transformatorowych nowe 
miejsce wskare Urząd Gminy w Orchowie.

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia dziaEki od 25 do 50 m2;
b) dla lokalizacji urządzeG elektroenergetycznych 

nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy;
c) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej;
d) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych 

za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo-
rarowych;

e) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakre-
su: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeG 
lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych dziaEaG 
związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni;

f) w sprawach nie uregulowanych niniejszą 
uchwaEą w zakresie urytkowania terenów E, mają 
zastosowanie przepisy szczególne.

§22. W planie nie wyznacza się terenów wymaga-
jących wszczęcia postępowania scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych; 
nie okre[la się takre szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§23. Okre[la się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich urytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

1) Strefy oddziaEywania linii elektroenergetycz-
nych:

a) SN 15kV po 7.5 m od rzutu poziomego skraj-
nych przewodów na zewnątrz linii;

b) nn 0,4 kV po 3.0 m od rzutu poziomego skraj-
nych przewodów na zewnątrz linii;

c) na obszarach stref oddziaEywania linii elektro-
energetycznych obowiązuje zakaz lokalizowania 
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wszelkiej zabudowy i nasadzeG zieleni wysokiej.
2) Strefa zakazu zabudowy w odlegEo[ci 100m od 

linii brzegowej zbiorników wodnych.

§24. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków, [cierek rowerowych w granicy obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym z 
uwzględnieniem ustaleG planu;

3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie 
ukEadu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wy-
mienionych planem elementów ukEadu komunikacyj-
nego, w tym drogowych obiektów inrynierskich;

5) parametry ukEadu komunikacyjnego zgodnie z 
klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

6) w zalerno[ci od programu funkcjonalnego za-
pewnienie na dziaEce peEnych potrzeb parkingowych 
zgodnie z przepisami szczególnymi;

7) realizację dróg rowerowych zgodnie z warunka-
mi technicznymi;

8) dopuszczenie jednego zjazdu dla kardej dziaEki 
budowlanej, przy czym dla dziaEek narornych usytu-
owanie zjazdów poza strefą skrzyrowaG;

9) parkowanie w granicach dziaEki budowlanej:
a) dla obiektów usEugowych, z wyjątkiem han-

dlowych ｠ 3 stanowiska postojowe na 100 m² po-
wierzchni urytkowej,

b) dla obiektów handlowych 4,5 stanowiska po-
stojowego na 100 m² powierzchni urytkowej,

c) dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk 
postojowych na 100 miejsc,

d) dla obiektów zamieszkania zbiorowego 25 sta-
nowisk na karde 100 miejsc noclegowych;

e) sumaryczną liczbę stanowisk postojowych wy-
nikającą z wymogów parkingowych dla obiektów 
wielofunkcyjnych, w tym zapewnienie stanowisk 
postojowych dla osób niepeEnosprawnych i rowe-
rów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) lokalizację miejsc przeEadunku i postoju w grani-
cach wEasnej dziaEki dla obsEugi obiektów i terenów 
samochodami cięrarowymi w ilo[ci wynikającej z 
potrzeb planowanej funkcji.

§25. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury tech-
nicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy, a 
w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji 
przeEorenia jej na tereny komunikacji;

2) odprowadzenie [cieków do sieci kanalizacji sa-
nitarnej, z dopuszczeniem do czasu jej realizacji sto-
sowania szczelnych zbiorników bezodpEywowych 
z których [cieki będą regularnie wyworone przez 
koncesjonowanego przewopnika do oczyszczalni 

[cieków;
3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 

[cieków za wyjątkiem terenu 2RM;
4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych pochodzących z terenów nieutwardzonych 
oraz poEaci dachowych w granicach wEasnej dziaEki;

5) odprowadzenie [cieków w postaci wód opa-
dowych i roztopowych z powierzchni zanieczysz-
czonych o trwaEej nawierzchni do sieci kanalizacji 
deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi lub ich 
retencjonowanie i wtórne wykorzystanie do celów 
nawodnieG po uprzednim podczyszczeniu do jako[ci 
okre[lonej w przepisach odrębnych;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej;

7) budowę nowych linii elektroenergetycznych 
wyEącznie jako kablowych. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza się budowę linii elektroenerge-
tycznych w formie napowietrznej;

8) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych 
na linie kablowe, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Koszty związane z przebudową poniesie jednost-
ka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne lub 
Podmiot wchodzący w kolizję;

9) do czasu przebudowy linii napowietrznych na 
kablowe zachowanie pasów wolnych od zabudowy, 
zgodnie z zapisem §23 ust. 1

10) dopuszczenie lokalizacji maEogabarytowych 
stacji transformatorowo-rozdzielczych na samo-
dzielnych dziaEkach o powierzchni do 50 m2 z do-
stępem do drogi publicznej;

11) zezwala się w trakcie realizacji planu na caEym 
obszarze opracowania lokalizację zadaG dla realiza-
cji inwestycji celu publicznego i wydzielanie terenu 
dla ich potrzeb w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomo[ciami i ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. Zasilanie w energię 
elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci 
elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV, która 
będzie rozbudowywana do występującego zapo-
trzebowania na energię. Dopuszcza się budowę 
sieci elektroenergetycznej odpowiednio do zbilanso-
wanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi 
przez przedsiębiorstwo energetyczne. Okre[lenie 
ostatecznej rozbudowy sieci będzie morliwe po 
okre[leniu zapotrzebowania na moc;

12) wszystkie istniejące na obszarze urządzenia 
elektroenergetyczne nalery wkomponować w pro-
jektowane zagospodarowanie przedmiotowego te-
renu, zachowując bezpieczne odlegEo[ci zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami;

13) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunika-
cyjnej na terenach komunikacji wyEącznie jako sieci 
podziemnej;

14) dla stacji bazowych telefonii komórkowej i 
masztów internetowej sieci radiowej, montowanych 
na budynkach Eączna wysoko[ć budynku wraz z za-
instalowaną stacją bazową lub masztem musi być 
mniejsza nir 30,0 m npt.

15) do celów grzewczych nalery stosować paliwa 
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charakteryzujące się niskimi wskapnikami emisyjny-
mi takie jak: paliwa pEynne, gazowe, staEe - drewno, 
biomasa, lub alternatywne pródEa energii;

16) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodo-
ciągowej;

17) dopuszczenie lokalizacji studni z wykorzysta-
niem wody wyEącznie dla celów gospodarczych;

18) w zakresie sieci gazowych:
a) zaopatrzenie w gaz ziemny grupy ustala się 

z sieci gazociągów [redniego ci[nienia zgodnie z 
obowiązującym Prawem Energetycznym po kardo-
razowym uzgodnieniu z operatorem systemu dys-
trybucyjnego i będzie zaleraEo od szczegóEowych 
warunków technicznych i ekonomicznych uzasad-
niających rozbudowę sieci gazowej,

b) prowadzenie gazociągów w pasach drogowych,
c) dopuszcza się morliwo[ć stawiania stacji gazo-

wych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich budowy 
bez konieczno[ci opracowywania zmian planu,

d) zachować strefy kontrolowane dla gazociągów 
ukEadanych w ziemi zgodnie z odpowiednim Roz-
porządzeniem w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, obowią-
zującym w dniu wydania pozwolenia na budowę ga-
zociągu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
na których to występują ograniczenia zabudowie i 
zagospodarowaniu,

e) w przypadku budowy sieci gazowej istnieje 
ograniczenie wEasno[ci wEa[cicieli gruntów nad ga-
zociągami tj. w pasie nad gazociągiem ｠ związane 
z zagwarantowaniem dostępno[ci do gazu dla sEurb 
eksploatacyjnych Operatora sieci gazowych;

19) przy zmianie przeznaczenia dziaEek z urządze-
niami melioracyjnymi na cele nierolnicze, nalery wy-
konać przebudowę istniejących urządzeG melioracji 
wodnych dostosowując je do planowanego sposo-
bu zagospodarowania terenu;

20) zakaz niszczenia, uszkadzania i zanieczysz-
czania urządzeG melioracji wodnych;

21) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypy-
wania oczek wodnych i bezodpEywowych natural-
nych zagEębieG terenu;

22) obowiązek zachowania systemu melioracyj-
nego, a w przypadku konieczno[ci jego naruszenia 
nalery dokonać przebudowy na koszt inwestora lub 
zastosować rozwiązanie zastępcze zgodnie z prze-
pisami odrębnymi w uzgodnieniu z zarządcą tych 
urządzeG.

§26. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą.

§27. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 20 %, z wyEączeniem 
gruntów stanowiących wEasno[ć Gminy Orchowo.

§28. 1. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Orchowo.

2. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni od 
daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Hieronim Adamczyk



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 ｠ 11108 ｠ Poz. 1943



Poz. 1943
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 ｠ 11109 ｠
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 ｠ 11111 ｠
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 ｠ 11113 ｠
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Poz. 1943
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 ｠ 11115 ｠
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Poz. 1943
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 ｠ 11117 ｠
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Poz. 1943
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 ｠ 11119 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 ｠ 11120 ｠ Poz. 1943

Stwierdza się, re w trakcie wyEorenia planu do 
publicznego wglądu, które odbywaEo się w dniach 
od 9 listopada do 8 grudnia 2009 roku, w tym takre 
w dniu wyznaczonym na dyskusję publiczną tj. 7 

grudnia 2009 r. nie zostaEy zgEoszone radne uwagi 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w miejscowo[ciach Mlecze 
i Kossakowo w gminie Orchowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Orchowo rozstrzyga, co na-
stępuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą Gmina Orchowo oraz wEa[ciwe 
przedsiębiorstwa, w kompetencji których lery roz-
wój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
energetycznej, gazociągowej zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakre-
sie gospodarki odpadami realizowane będą zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego gminy Orchowo.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Or-
chowo.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury 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 publiczno-prywatnego - ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 2
Do UchwaEy Nr XLIII/279/10

Rady Gminy Orchowo
z dnia 25 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ORCHOWO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W MIEJSCO-

WOZCIACH MLECZE I KOSSAKOWO W GMINIE ORCHOWO

ZaEącznik Nr 3
Do UchwaEy Nr XLIII/279/10

Rady Gminy Orchowo
z dnia 25 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ORCHOWO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


