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Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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 w związku z UchwaEą 
Rady Gminy Miedzichowo Nr VI/35/2007r. z dnia 
29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Bolewicku dla dziaEek ewidencyj-
nych nr: 117/2, 120/5, Rada Gminy Miedzichowo 
uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Miedzichowo ｠ fragment 
miejscowo[ci Bolewicko - zwany dalej planem, zgod-
ny ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną ustaloną 
w studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Miedzichowo.

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§2. Plan, o którym mowa w §1 obowiązuje na te-
renie dz. ew. nr 117/2, 120/5 poEoronych w obrębie 
geodezyjnym Bolewicko, zgodnie z w/w studium.

§3. Integralną czę[ć planu stanowi:
1. Tekst planu ｠ będący tre[cią niniejszej uchwa-

Ey.
2. Rysunek planu - zaEącznik graficzny nr 1 do 

niniejszej uchwaEy w skali 1:2000, obejmujący ob-
szar, o którym mowa w §2.

3. Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ｠ stanowiące zaEącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania ｠ stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznacze-
nia terenu oraz okre[lenie sposobów zagospodaro-
wania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym 
mowa w §2 dla projektowanego terenu aktywizacji 
gospodarczej.

§5. Zakres planu obejmuje problematykę okre[lo-
ną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, a w szczególno[ci:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania.
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UCHWADA Nr XXIII/176/2009 RADY GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo ｠ frag-
ment miejscowo[ci Bolewicko

pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, 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 Miasta Poznania.

4) Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Po-
znania.

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.
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2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznej.
6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów szczególnych.

8. Zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci objętych planem.

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy.

10. Zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz linie rozgraniczające te tereny.

11. Tereny, na których przewiduje się stosowanie 
systemów indywidualnych lub grupowych oczysz-
czania [cieków lub stosowania bezodpEywowych 
zbiorników na gromadzenie [cieków sanitarnych, 
technologicznych i deszczowych.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów.

14. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEaty, o której mowa w art. 36, ust. 
4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§6. Następujące oznaczenia graficzne są obowią-
zującymi ustaleniami planu:

1. Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu.

2. Oznaczenie literowe i kolorystyczne przezna-
czenia terenu, zgodnie z legendą rysunku planu.

3. PozostaEe oznaczenia liniowe, charakteryzujące 
granice oraz liniowe systemy infrastruktury tech-
nicznej.

§7. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Gminy Miedzichowo.
3. Przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 

to rozumieć jedyne dopuszczalne przeznaczenie na 
danym obszarze w obrębie linii rozgraniczających 
(struktura funkcjonalna terenów wyodrębniona 
barwnie).

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe.

5. Liniach rozgraniczających tereny o rórnym 
przeznaczeniu ｠ nalery przez to rozumieć linie wy-
znaczające tereny o odmiennym przeznaczeniu lub 

rórnych zasadach zagospodarowania (struktura 
funkcjonalna terenów wyodrębniona barwnie).

6. Maksymalnej powierzchni zabudowy - nalery 
przez to rozumieć Eączną powierzchnię zabudowy 
dziaEki wyraroną w m2 lub w wielko[ci procento-
wej.

7. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub 
okre[loną parametrem w tek[cie planu, której loka-
lizacja wyznacza dopuszczalne zblirenie wszelkich 
budynków na dziaEce do jej granicy z drogą publicz-
ną lub do granicy z dziaEkami ewidencyjnymi sąsia-
dującymi.

8. Zabudowie produkcyjnej - nalery przez to rozu-
mieć zabudowę terenu w formie obiektów produk-
cyjno-technicznych, skEadowych i magazynowych 
wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjono-
wania.

9. Zabudowie usEugowej - nalery przez to rozu-
mieć zabudowę terenu w formie obiektów usEugo-
wych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funk-
cjonowania.

10. Kondygnacji - nalery przez to rozumieć poziom 
nadziemny lub podziemny czę[ci budynku, zawarty 
między górną powierzchnią stropu lub warstwy wy-
równawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu 
lub stropodachu znajdującego się nad tą czę[cią w 
tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi oraz poziomą czę[ć budynku stano-
wiącą przestrzeG na urządzenia techniczne, mające 
wysoko[ć w [wietle nie mniej nir 2,20 m.

11. Kondygnacji nadziemnej - nalery przez to ro-
zumieć kondygnację, której górna powierzchnia 
stropu lub warstwy wyrównawczej podEogi na grun-
cie znajduje się w poziomie lub ponad poziomem 
terenu.

12. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - na-
lery przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wody po-
wierzchniowe na terenie dziaEki budowlanej, a takre 
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej nir 10 m2 urządzonych 
jako staEe trawniki lub kwietniki na podEoru zapew-
niającym im naturalną wegetację.

13. Wysoko[ci budynku ｠ nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć mierzoną od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu dachu.

14. Terenach infrastruktury technicznej ｠ nalery 
przez to rozumieć tereny występowania powierzch-
niowych lub liniowych urządzeG infrastruktury 
technicznej w formie: elektroenergetycznych, ga-
zowniczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, te-
lekomunikacyjnych oraz gospodarowania odpadami.

15. Terenach dróg publicznych lub dojazdowych 
｠ nalery przez to rozumieć wszelkie przestrzenie pu-
bliczne wykorzystywane na cele komunikacji.

16. Przepisach szczególnych i odrębnych - nale-
ry przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem, wynikające z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych.
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§8. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania 
terenu zgodnego z planem, dopuszcza się utrzy-
manie jego dotychczasowego zagospodarowania 
i urytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami 
szczególnymi i obowiązującymi decyzjami admini-
stracyjnymi.

2. Na obszarze objętym planem zakazuje się loka-
lizacji obiektów tymczasowych i nietrwaEych, z wy-
jątkiem obiektów niezbędnych przy budowie obiek-
tu zgodnego z podstawową funkcją terenu.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe Przeznaczenie terenów 

oraz zasady ich zagospodarowania, zabudowy i 
podziaEu

§9. Dla terenu miejscowo[ci Bolewicko w gra-
nicach sporządzenia planu ustala się następujące 
przeznaczenie terenu:

1. Tereny zabudowy produkcyjnej (P).
2. Teren zabudowy usEugowej (U).
3. Teren urządzeG elektroenergetycznych (EE).
4. Teren oczyszczalni [cieków (NO).
5. Teren drogi dojazdowej (KD).
§10. 1. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania 

Eadu przestrzennego:
1. Projektowana zabudowa winna nawiązywać do 

nowoczesnych form architektonicznych branry pro-
dukcyjnej. Zakazuje się realizacji ogrodzeG peEnych z 
prefabrykatów betonowych. Nakazuje się realizację 
ogrodzeG arurowych.

2. W zagospodarowaniu dziaEek nalery stosować 
gatunki ro[lin, charakterystyczne dla lokalnego sie-
dliska przyrodniczego oraz gatunki drzew i krzewów 
zimozielonych.

3. Elementy maEej architektury i nawierzchnie 
utwardzone realizowane w sposób spójny z archi-
tekturą obiektów podstawowych.

§11. Ustala się następujące zasady ochrony [ro-
dowiska, przyrody, krajobrazu oraz [rodowiska kul-
turowego.

1. Zakazuje się przekraczania wskapników doty-
czących zagospodarowania terenu okre[lonych w 
planie.

2. Zakazuje się odprowadzania [cieków bytowych 
i przemysEowych do gruntu i wód powierzchnio-
wych. Odprowadzanie oczyszczonych wód opado-
wych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczo-
wej, gruntu lub zbiorników wód opadowych zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

3. Przewiduje się docelowo odprowadzenie [cie-
ków poprzez zbiorczą sieć kanalizacyjną do projek-
towanej zakEadowej oczyszczalni [cieków. Dopusz-
cza się odprowadzanie [cieków do komunalnej sieci 
kanalizacyjnej po jej realizacji. Do czasu zrealizo-
wania systemu odprowadzenia [cieków dopuszcza 
się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpEywo-
wych zlokalizowanych na dziaEce, pod warunkiem 
okresowego ich oprórniania przez wyspecjalizowa-
ne firmy.

4. Na terenie objętym planem istnieją zewiden-
cjonowane stanowiska archeologiczne. Przed przy-
stąpieniem do prac ziemnych inwestor zobowiąza-
ny jest powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, który okre[li warunki konserwatorskie 
realizacji inwestycji.

5. Ustala się obowiązek magazynowania odpa-
dów w zamykanych zbiornikach oraz ich zagospo-
darowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi.

6. W zakresie systemów zaopatrzenia w ciepEo 
preferuje się paliwa niskoemisyjne: paliwa pEynne, 
gazowe, staEe (np. biomasa, drewno) lub alterna-
tywne pródEa energii.

7. Nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej o 
pasie minimalnie 5,0 m przy granicy dziaEek ewiden-
cyjnych terenu P, od strony wschodniej, zachodniej 
i póEnocnej.

8. Teren objęty planem nie znajduje się na obsza-
rach prawnie chronionych.

§12. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznej:

1. Dopuszcza się lokalizację reklam i wolnostoją-
cych obiektów maEej architektury przy drogach pu-
blicznych i wewnętrznych w sposób nie naruszający 
zasad bezpieczeGstwa, oraz przepisów szczegól-
nych i odrębnych.

§13. 1. Ustala się następujące nieprzekraczalne 
linie zabudowy:

1) od drogi krajowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDK (poza zakresem planu) ｠ 25,0 m, 
jednak w przypadku lokalizacji na przedmiotowym 
terenie obiektów z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi w strefie oddziaEywania drogi 
krajowej nr 2, nalery wykonać staraniem i na koszt 
inwestora terenu zabezpieczenie zmniejszające 
uciąrliwo[ci wywoEane ruchem drogowym do po-
ziomu dopuszczalnego w przepisach odrębnych;

2) od pozostaEych granic terenu objętego planem 
｠ 20,0 m.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone 
zostaEy na rysunku planu.

§14. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

I. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem P obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren zabudowy produkcyjnej.
2. Przeznaczeniem terenu jest aktywizacja gospo-

darcza w zakresie dziaEalno[ci produkcyjnej i prze-
twórczej, magazynowej, skEadowej.

3. Dopuszczalna zabudowa budynkami produk-
cyjnymi, magazynowymi, biurowymi, handlowo-
usEugowymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz 
budynkami, budowlami i urządzeniami technicznymi 
obsEugującymi tę zabudowę, takimi jak:

1) parkingi dla samochodów osobowych, i cięra-
rowych,

2) stacje paliw wraz z infrastrukturą,
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3) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z 
urządzeniami i przyEączami,

4) urządzenia melioracji wodnych i baseny prze-
ciwporarowe i retencyjne,

5) obiekty maEej architektury,
6) wolnostojące urządzenia reklamowe.
4. Dopuszcza się zabudowę terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem P do 70% jego po-
wierzchni.

5. UdziaE powierzchni biologicznie czynnej nie po-
winien być mniejszy nir 20% powierzchni terenu

6. Ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy 
kubaturowej nie więcej nir 20 m, licząc od poziomu 
terenu do najwyrszego punktu dachu, a dla zabu-
dowy technologicznej do 40,0 m licząc od poziomu 
terenu.

7. Dachy pEaskie, dwuspadowe lub wielospado-
we.

8. Liczba kondygnacji budynków ｠ do 3.
9. Wszelkie oddziaEywanie związane z prowadzo-

ną dziaEalno[cią nie more przekraczać standardów 
jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach od-
rębnych poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny.

II. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem U obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren zabudowy usEugowej.
2. Przeznaczeniem terenu jest aktywizacja gospo-

darcza w formie dziaEalno[ci usEugowej.
3. Dopuszczalna zabudowa budynkami usEugowy-

mi, biurowymi, handlowo-usEugowymi wraz z urzą-
dzeniami budowlanymi oraz budynkami, budowlami 
i urządzeniami technicznymi obsEugującymi tę zabu-
dowę, takimi jak:

1) parkingi dla samochodów osobowych, i cięra-
rowych,

2) stacje paliw wraz z infrastrukturą,
3) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z 

urządzeniami i przyEączami,
4) urządzenia melioracji wodnych i baseny prze-

ciwporarowe i retencyjne,
5) obiekty maEej architektury,
6) wolnostojące urządzenia reklamowe.
4. Dopuszcza się zabudowę terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem U do 70% jego po-
wierzchni.

5. UdziaE powierzchni biologicznie czynnej nie po-
winien być mniejszy nir 10% powierzchni terenu.

6. Ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy 
kubaturowej nie więcej nir 15 m, licząc od poziomu 
terenu do najwyrszego punktu dachu, a dla zabu-
dowy technologicznej do 40,0 m licząc od poziomu 
terenu.

7. Dachy pEaskie, dwuspadowe lub wielospado-
we.

8. Liczba kondygnacji budynków ｠ do 3.
9. Wszelkie oddziaEywanie związane z prowadzo-

ną dziaEalno[cią nie more przekraczać standardów 
jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach od-
rębnych poza terenem, do którego inwestor posiada 

tytuE prawny.
III. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem EE obowiązują następujące ustalenia:
1. Teren projektowanych urządzeG elektroenerge-

tycznych ｠ stacja transformatorowa.
2. Morliwa realizacja innych obiektów bezpo[red-

nio związanych ze strukturą funkcjonalną w zakre-
sie zaopatrzenia w energię elektryczną, innych nir 
elektroenergetyczne lokalnych sieci infrastruktury 
technicznej wraz z urządzeniami i przyEączami.

IV. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem NO obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren projektowanej zakEadowej oczyszczalni 
[cieków.

2. Intensywno[ć zabudowy ｠ do 20%.
3. Budynek oczyszczalni [cieków oraz budynki 

towarzyszące ｠ gospodarczo-gararowe jedno lub 
dwukondygnacyjne z dachami dwuspadowymi lub 
wielospadowymi kryte dachówką, blachą lub mate-
riaEem dachówko-podobnym o wysoko[ci do kaleni-
cy dachu do 7,0 m.

4. Morliwa realizacja obiektów i urządzeG bezpo-
[rednio związanych ze strukturą funkcjonalną w za-
kresie odprowadzania i oczyszczania [cieków takich 
jak: budynki techniczne, gospodarcze i administra-
cyjne, wiaty, drogi wewnętrzne, urządzenia meliora-
cji wodnych, lokale sieci infrastruktury technicznej 
wraz z urządzeniami i przyEączami, obiekty maEej in-
frastruktury, wolnostojące urządzenia reklamowe i 
informacyjne, itp.

V. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren drogi dojazdowej publicznej.
2. Na terenach wymienionych w pkt 1, obowią-

zuje zakaz zabudowy niezwiązanej funkcjonalnie z 
infrastrukturą drogową.

3. Przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie po-
trzeb w dziedzinie budowy i utrzymania sieci dróg 
publicznych.

4. Dopuszczalne zagospodarowanie obiektami i 
urządzeniami przeznaczonymi do ruchu lub postoju 
pojazdów i ruchu pieszych wraz z lerącymi w ich 
ciągu obiektami inrynierskimi, placami, zatokami 
oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu 
chodnikami, [cierkami rowerowymi, zielenią i urzą-
dzeniami technicznymi związanymi z ruchem pojaz-
dów i pieszych.

5. Dopuszcza się równier, na zasadach okre[lo-
nych w przepisach odrębnych, budowę;

1) wiat przystankowych komunikacji zbiorowej,
2) lokalnych sieci infrastruktury technicznej wraz 

z urządzeniami i przyEączami,
3) urządzeG melioracji wodnych,
4) obiektów maEej infrastruktury,
5) wolnostojących urządzeG reklamowych i infor-

macyjnych,
6. Minimalna szeroko[ć pasa drogowego ｠ 6 m.
7. Tereny dróg w liniach rozgraniczających stano-

wią pas drogowy bez uszczegóEowienia parametrów 
technicznych drogi.
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§15. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym:

1. Dopuszcza się inny sposób podziaEu dziaEek na 
terenie objętym planem pod warunkiem zachowania 
pozostaEych ustaleG planu.

2. W celu uzyskania parametrów umorliwiających 
realizację zabudowy na dziaEce, dopuszcza się sca-
lanie nieruchomo[ci na zasadach wynikających z 
przepisów odrębnych.

3. DziaEki budowlane powstające z wtórnego po-
dziaEu terenu lub podziaEu terenu po jego uprzednim 
scaleniu muszą posiadać wymiary dziaEki umorliwia-
jące jej zabudowę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Powierzchnia dziaEki dla terenów powierzchnio-
wej infrastruktury technicznej more zostać okre[lo-
na zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawcy.

§16. Ustala się następujące zasady obsEugi w za-
kresie komunikacji drogowej:

1) Podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne 
stawiane poszczególnym ciągom komunikacyjnym 
nalery okre[lać w oparciu o przepisy szczególne.

2) Realizacja wjazdu na drogę krajową nr 2 - po 
wykonaniu wymaganych przepisami zjazdów oraz 
budowie drogi dojazdowej wyznaczonej na rysunku 
planu (KD).

3) Rozwiązanie komunikacyjne dla obszaru obję-
tego miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego polegać będzie na likwidacji istniejącego 
zjazdu z drogi krajowej nr 2 prowadzącego do fer-
my drobiu, znajdującej się na dziaEce nr 99/6 (km 
110+600) i zastąpienie go nowym skrzyrowaniem 
w km 111+100 umorliwiającym obsEugę komuni-
kacyjną dziaEek objętych planem. W miejscu likwi-
dowanego zjazdu konieczna jest realizacja przystan-
ku autobusowego.

4) Koszty związane z budową planowanego skrzy-
rowania oraz budową drogi dojazdowej poniesie in-
westor terenów, których przeznaczenie ustala się w 
niniejszym planie.

§17. Ustala się następujące zasady korzystania i 
rozwoju infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z sie-
ci wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wody.

2. Ustala się obowiązek budowy szczelnych zbior-
ników bezodpEywowych do czasu podEączenia do 
grupowego systemu odprowadzania i oczyszczania 
[cieków (oczyszczalnia zakEadowa).

3. Ustala się budowę systemu kanalizacji sanitar-
nej dla caEego obszaru objętego opracowaniem pla-
nu miejscowego.

4. Ustala się odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych po podczyszczeniu do sieci kanalizacji 
deszczowej, na wEasny teren nieutwardzony lub do 
zbiorników wód opadowych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kon-
tynuowane z istniejących sieci SN 15 kV, istnieją-
cych i projektowanych stacji transformatorowych 
oznaczonych symbolem EE i linii rozprowadzających 
0,4 kV. Dopuszcza się przebudowę linii napowietrz-

nych na kablowe.
6. W przypadku realizacji dodatkowych stacji 

transformatorowych, inwestor musi udostępnić te-
ren w celu ich realizacji.

7. OdlegEo[ci budynków od napowietrznych linii 
elektroenergetycznych powyrej 1 kV, muszą być 
obliczone kardorazowo przy projektowaniu zago-
spodarowania dziaEki na podstawie uzgodnieG z ge-
storem sieci.

9. Zasilanie w media wedEug uzyskiwanych do po-
zwolenia na budowę, warunków okre[lonych przez 
dostawcę.

10. Parametry techniczne budowanych i moderni-
zowanych sieci, oraz szczegóEowe ich rozmieszcze-
nie zostaną okre[lone w specjalistycznych opraco-
waniach branrowych.

RozdziaE III
Ustalenia inne

§18. Teren objęty planem nie wymaga uzyskania 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le[nych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 
ze zmianami) ｠ grunt rolny V i VI klasy bonitacyjnej.

RozdziaE IV
Ustalenia koGcowe

§19. Na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, okre[la się staw-
kę procentową sEurącą naliczeniu opEaty od wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci.

1. Ustala się stawkę procentową dla następują-
cych terenów oznaczonych na rysunkach planu 
symbolami:

1) P ｠ 10%.
2) U ｠ 10%.
3) EE ｠ 10%.
4) NO ｠ 10%.
5) KD ｠ 1%.
§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 

Gminy Miedzichowo
§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 

od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Tadeusz KoEecki
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXIII/176/2009

Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Miedzichowo ｠ fragment miejscowo[ci Bolewicko

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY MIEDZICHOWO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXIII/176/2009

Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Miedzichowo ｠ fragment miejscowo[ci Bolewicko

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY MIEDZICHOWO O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASA-

DACH ICH FINANSOWANIA

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) Rada Gminy Miedzichowo rozstrzyga, co 
następuje:

§1. W związku z nie zEoreniem uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Bolewicku dla dziaEek 117/2 i 120/5, Rada 
Gminy Miedzichowo nie podejmuje rozstrzygnięcia.

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) Rada Gminy Miedzichowo rozstrzyga, co 
następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142 poz. 591 ze 
zmianami) zadania wEasne gminy.

§2. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków fi-

nansowych uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, Gmina Miedzichowo 
nie poniesie kosztów związanych z realizacją urzą-
dzeG i sieci infrastruktury technicznej oraz zwią-
zanych z przebudową ukEadu komunikacyjnego. 
Finansowanie tych zadaG nastąpi ze [rodków zain-
teresowanych inwestorów przedmiotowego terenu.

§3. Inwestycje z zakresu przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa, re-
alizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89 poz. 625 ze 
zmianami).


