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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, Nr 167, poz. 1759, 
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), art. 
20 ust 1 i art. 27 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w nawiązaniu do 
UchwaEy Nr XXIII/141/08 z dnia 22 lipca 2008 r. 
Rady Gminy Trzcinica, w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wschodniej czę[ci wsi 
Trzcinica dla obszaru poEoronego w póEnocnej czę-
[ci wsi, po stwierdzeniu zgodno[ci ustaleG projektu 
zmiany planu z ustaleniami ｧStudium Uwarunko-
waG i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Trzcinicaｦ, wprowadzonego UchwaEą Nr 
XI/88/99 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15.12.1999 
r. oraz zmienionego UchwaEą Nr XXXVIII/224/09 
Rady Gminy Trzcinica z dnia 29.10.2009 r., Rada 
Gminy Trzcinica uchwala, co następuje:

ROZDZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wschodniej czę[ci 
wsi Trzcinica, uchwalonego UchwaEą Nr XXI/118/04 
Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 lipca 2004 r., opu-
blikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 1 z dnia 10.01.2005 r., poz. 3, 
zmienionego UchwaEą Nr XXIII/140/08 Rady Gmi-
ny Trzcinica z dnia 22 lipca 2008 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego Nr 158 z dnia 18.09.2008 r., poz. 2715 dla 
obszaru poEoronego w póEnocnej czę[ci wsi.

2. Obszar zmiany planu przedstawiony jest na ry-
sunku zmiany planu w skali 1:2000, stanowiącym 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

3. Ze względu na brak występowania na obszarze 
zmiany planu problematyki, terenów lub obiektów 
okre[lonych w pkt od 1 do 9, w uchwale nie okre[la 
się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów;

3) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych zmianą planu;

4) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleG i podziaEów nieruchomo[ci;

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej;

6) granic obszarów wymagających przeksztaEceG 
lub rekultywacji;

7) granic terenów przeznaczonych pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów sEurących organizacji imprez maso-
wych;

9) granic pomników zagEady oraz ich stref ochron-
nych, a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia 
na ich terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lo-
nych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 
terenów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

§2. 1. Integralną czę[cią uchwaEy jest rysunek 
zmiany planu, o którym mowa w §1 ust. 2 uchwaEy.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) granica wsi;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) projektowane linie podziaEów na dziaEki budow-

lane;
6) granica strefy podwyrszonej ochrony konser-

watorskiej;
7) granica strefy podstawowej ochrony konserwa-

torskiej;
8) strefa ochrony ekspozycji widokowej;
9) granica strefy eksploracji archeologicznej;
10) stanowiska archeologiczne ｠ orientacyjna lo-

kalizacja, wraz z numerem stanowiska;
11) granica strefy ochrony po[redniej ujęć wody;
12) orientacyjna strefa przebiegu projektowanego 
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w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej czę[ci 
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gazociągu wysokiego ci[nienia 100DN;
13) symbole okre[lające przeznaczenie terenu.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany planu stanowi za-
Eącznik nr 2 do uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowi zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) infrastrukturze towarzyszącej ｠ nalery przez to 
rozumieć towarzyszące niezbędne urządzenia bu-
dowlane, doj[cia i dojazdy, drogi wewnętrzne, par-
kingi, obiekty maEej architektury, wiaty;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, której nie more przekroczyć ze-
wnętrzny obrys budynku, nie licząc: balkonów, 
schodów zewnętrznych, wykuszy dachowych, oka-
pów dachu, gzymsów;

3) przeznaczeniu uzupeEniającym terenu ｠ nalery 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zago-
spodarowania terenu, mogące być traktowane jako 
towarzyszące zapisanemu w zmianie planu prze-
znaczeniu podstawowemu i nie mogące występo-
wać jako samodzielna funkcja w granicach dziaEki 
budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy 
budynków związanych z uzupeEniającym przezna-
czeniem terenu nie more przekraczać powierzchni 
zabudowy budynków związanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu;

4) powierzchni zabudowy budynków ｠ nalery 
przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami, po 
zewnętrznym ich obrysie;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku zmiany planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem ｠ zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi okre[lonymi w legendzie;

6) towarzyszących budynkach pomocniczych 
｠ nalery przez to rozumieć towarzyszące budynki 
gararowe, budynki gospodarcze (z wyEączeniem bu-
dynków gospodarczych w zabudowie rolniczej);

7) dziaEalno[ci uciąrliwej ｠ nalery przez to rozu-
mieć dziaEalno[ć gospodarczą, zaliczoną do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie 
[rodowiska.

ROZDZIAD II
USTALENIA OGÓLNE

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego

W granicach zmiany planu obowiązują następują-
ce ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodaro-
wania terenów:

1) ustala się, oznaczone na rysunku zmiany planu, 
nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) wyznaczone na rysunku zmiany planu nie-
przekraczalne linie zabudowy dotyczą nowych bu-
dynków oraz rozbudowywanych czę[ci budynków 
istniejących, nie dotyczą obiektów i urządzeG infra-
struktury technicznej, obiektów maEej architektury i 
ogrodzeG;

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po 
uzyskaniu stosownej zgody wEa[ciwego zarządcy 
drogi, dopuszcza się rozbudowę budynków istnieją-
cych lub ich czę[ci poEoronych w odlegEo[ci mniej-
szej od terenów komunikacji drogowej nir wyzna-
czone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy;

4) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, odbu-
dowę i przebudowę istniejących budynków usytu-
owanych w odlegEo[ci 1,5 m od granicy sąsiedniej 
dziaEki budowlanej lub bezpo[rednio na granicy 
dziaEki przy zachowaniu ustaleG dotyczących nie-
przekraczalnych linii zabudowy;

5) dopuszcza się lokalizację nowych budynków 
w odlegEo[ci 1,5m od granicy sąsiedniej dziaEki bu-
dowlanej lub bezpo[rednio na granicy dziaEki, przy 
zachowaniu ustaleG dotyczących nieprzekraczal-
nych linii zabudowy;

6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nad-
budowę lub rozbiórkę istniejących budynków, jereli 
ustalenia szczegóEowe niniejszej zmiany planu nie 
stanowią inaczej;

7) przy projektowaniu inwestycji, inwestor winien 
zapewnić niezbędną ilo[ć miejsc postojowych dla 
pojazdów samochodowych, przy uwzględnieniu na-
stępujących wskapników:

a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ｠ obowiązują co najmniej dwa miejsca po-
stojowe na jedną dziaEkę budowlaną, w tym min. 
jedno zewnętrzne,

b) w terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej ｠ obowiązuje co najmniej jedno miejsce po-
stojowe na jeden lokal mieszkalny,

c) w terenach związanych z prowadzeniem dzia-
Ealno[ci usEugowej ｠ obowiązuje zapewnienie liczby 
miejsc postojowych wynikającej z rzeczywistych 
potrzeb ustalonych na etapie projektu budowlane-
go, ale nie mniej nir 1 miejsce postojowe na 100 m² 
powierzchni zabudowy;

8) Sposób postępowania z masami ziemnymi po-
wstającymi w trakcie realizacji inwestycji nalery 
uregulować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody
1. W granicach obszaru objętego planem obowią-

zuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
wymagane jest sporządzenie raportu oddziaEywanie 
na [rodowisko z wyEączeniem inwestycji infrastruk-
turalnych.

2. W terenach oznaczonych symbolami U/P oraz 
U, ustala się zakaz lokalizacji nowych inwestycji, 
których lokalizacja lub eksploatacja more spowodo-
wać pogorszenie standardów jako[ci wód podziem-
nych.
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3. W terenach MW, MN, 2MN/U, nie dopuszcza 
się lokalizacji nowych inwestycji związanych z pro-
wadzeniem dziaEalno[ci uciąrliwej.

4. W terenach MW, MN, 2MN/U ustala się zakaz 
lokalizacji usEug związanych z: obsEugą i naprawa-
mi mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub 
wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punk-
tów skupu i skEadowania surowców wtórnych oraz 
zakEadów stolarskich i kamieniarskich, hurtowni i 
magazynów.

5. Wyklucza się morliwo[ć wprowadzania do wód 
powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych [cie-
ków bytowych, komunalnych i przemysEowych.

6. W terenach, na których more doj[ć do zanie-
czyszczenia substancjami chemicznymi lub ropopo-
chodnymi, ustala się obowiązek zneutralizowania 
substancji ropopochodnych i chemicznych na tere-
nie wEasnym, przed odprowadzeniem wód opado-
wych i roztopowych do odbiornika.

7. Przed podjęciem dziaEalno[ci inwestycyjnej, 
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z 
czę[ci terenów przeznaczonych pod obiekty budow-
lane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie od-
powiednie jej zagospodarowanie.

8. Inwestycje lokalizowane w granicach obszaru 
objętego zmianą planu, nie mogą powodować po-
nadnormatywnych uciąrliwo[ci w zakresie haEasu, 
wibracji, emisji zanieczyszczeG pyEowych i gazo-
wych, promieniowania elektromagnetycznego oraz 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i pod-
ziemnych.

9. Na etapie lokalizacji budynków, nalery uwzględ-
nić ewentualne negatywne oddziaEywanie istniejącej 
stacji bazowej telefonii bezprzewodowej poEoronej 
w terenie 1U/P.

10. Uciąrliwo[ci związane z prowadzoną dziaEal-
no[cią usEugową lub produkcyjną nie mogą prze-
kraczać granic terenu, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny.

11. W pródEach wytwarzania energii w celach 
technologicznych, zaleca się stosowanie paliw cha-
rakteryzujących się najnirszymi wskapnikami emi-
syjnymi.

12. Stosownie do przepisów odrębnych, ustala 
się dopuszczalny poziom haEasu, dla terenów ozna-
czonych symbolami:

1) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

2) RM - jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
3) MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tere-
nów mieszkaniowo-usEugowych,

4) MN/U, U - jak dla terenów mieszkaniowo-usEu-
gowych.

13. Ustala się, re dla terenów, na których zosta-
nie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych po-
ziomów haEasu, wymagana jest realizacja zabezpie-
czeG technicznych (szpalery drzew, kurtyny i ekrany 
akustyczne) w celu obnirenia emitowanego pozio-
mu haEasu do dopuszczalnego poziomu.

14. W budynkach związanych z dziaEalno[cią go-
spodarczą, lokalizowanych na terenach oznaczo-
nych symbolami: U, MN/U obowiązuje stosowanie 
rozwiązaG technicznych zapewniających wEa[ciwe 
warunki akustyczne.

§6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej

1. Na obszarze objętym zmianą planu, w grani-
cach okre[lonych na rysunku zmiany planu, ustala 
się:

1) Strefę podwyrszonej ochrony konserwator-
skiej;

2) Strefę podstawowej ochrony konserwatorskiej;
3) Strefę ochrony ekspozycji widokowej;
4) Strefę eksploracji archeologicznej.
2. W okre[lonej na rysunku zmiany planu strefie 

podwyrszonej ochrony konserwatorskiej obowiązu-
ją następujące ustalenia:

1) Obiekty o warto[ciach zabytkowych nalery 
poddać restauracji i modernizacji technicznej z do-
stosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do 
warto[ci obiektu;

2) Nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali i bryEy przy zaEoreniu harmo-
nijnego wspóEistnienia elementów kompozycji histo-
rycznej i wspóEczesnej oraz nawiązywać formami 
wspóEczesnymi do lokalnej tradycji architektonicz-
nej;

3) Nowa zabudowa nie more dominować nad za-
budową historyczną;

4) Wszelka dziaEalno[ć inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące jur związki przestrzenne i 
planistyczne;

5) Nowe inwestycje winny stanowić rozszerzenie 
lub uzupeEnienie istniejących form zainwestowania 
terenu, przy zaEoreniu maksymalnego zachowania i 
utrwalenia istniejących relacji oraz nie mogą kolido-
wać z historycznym charakterem obiektu;

6) Obowiązuje zakaz wydzielania wtórnych dzia-
Eek na terenie zespoEu dworsko ｠ parkowego;

7) Wszelkie dziaEania inwestycyjne nalery uzgad-
niać ze SEurbą Ochrony Zabytków.

3. W okre[lonej na rysunku zmiany planu strefie 
podstawowej ochrony konserwatorskiej, dziaEalno[ć 
inwestycyjna wymaga zachowania ponirszych usta-
leG:

1) Obiekty o warto[ciach zabytkowych nalery 
poddać restauracji i modernizacji technicznej z do-
stosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do 
warto[ci obiektu;

2) Nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali i bryEy oraz nawiązywać for-
mami wspóEczesnymi do lokalnej tradycji architek-
tonicznej;

3) Nowa zabudowa nie more dominować nad za-
budową historyczną.

4. W okre[lonej na rysunku zmiany planu strefie 
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ochrony ekspozycji widokowej obowiązują następu-
jące ustalenia:

1) Zakaz wznoszenia inwestycji kubaturowych 
przesEaniających widok na paEac w terenie 2MN/U;

2) Zakaz zalesiania obszarów, poEoronych w stre-
fie.

5. Z uwagi na występowanie w rejonie obszaru 
objętego zmianą planu stanowisk archeologicznych 
oraz związanej z tym ewentualnej morliwo[ci doko-
nania w czasie robót ziemnych odkrycia obiektów 
nieruchomych lub ruchomych zabytków archeolo-
gicznych, w okre[lonej na rysunku zmiany planu 
strefie eksploracji archeologicznej, obowiązują na-
stępujące ustalenia:

1) Wszelkie prace ziemne wymagające wykopów 
wymagają powiadomienia lub uzgodnienia z Dele-
gaturą SEurby Ochrony Zabytków w Kaliszu, przy 
czym obowiązek uzgodnienia dotyczy obszarów 
występowania stanowisk archeologicznych;

2) Ze względu na morliwo[ć znalezienia w trakcie 
prac ziemnych reliktów archeologicznych, inwestor 
winien liczyć się z konieczno[cią zmiany technologii 
prowadzenia robót;

3) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych nalery podjąć ratownicze badania 
wykopaliskowe;

4) Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe, obiekty nieruchome oraz na-
warstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej 
w my[l obowiązujących przepisów prawnych.

6. Na rysunku zmiany planu oznaczono orientacyj-
ną lokalizację ponirszych stanowisk archeologicz-
nych:

1) Nr 6 ｠ epoka brązu, kultura Eurycka, przewor-
ska, pópne [redniowiecze;

2) Nr 7 ｠ wczesne [redniowiecze, noworytno[ć;
3) Nr 8 ｠ epoka kamienia, pópny paleolit, epoka 

brązu, kultura Eurycka, noworytno[ć;
4) Nr 9 ｠ kultura przeworska, noworytno[ć;
5) Nr 10 ｠ kultura przeworska, noworytno[ć;
6) Nr 11 ｠ epoka brązu, kultura Eurycka;
7) Nr 12 ｠ kultura przeworska.
7. W obrębie stanowisk archeologicznych znajdu-

jących się na obszarze objętym zmianą planu obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) w przypadku budowlanych zamierzeG inwesty-
cyjnych w obrębie wyznaczonych stanowisk arche-
ologicznych, obowiązuje wymóg przeprowadzenia 
ratowniczych badaG archeologicznych metodą wy-
kopaliskową;

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowę ｠ 
przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem za-
[wiadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia 
zgEoszenia wykonywania robót budowlanych, nale-
ry uzyskać pozwolenie Delegatury SEurby Ochrony 
Zabytków w Kaliszu na przeprowadzenie ziemnych 
robót budowlanych na terenie zabytkowym w try-
bie prac konserwatorskich, które polegają na prze-
prowadzeniu ratowniczych badaG archeologicznych 

metodą wykopaliskową, przez uprawnionego arche-
ologa;

3) wyklucza się wprowadzanie zalesieG.
8. Dla pozostaEego obszaru (nieobjętego strefą 

eksploracji archeologicznej i bez rozpoznanych sta-
nowisk archeologicznych), obowiązuje następujące 
ustalenie: w przypadku dokonania w trakcie robót 
budowlanych znalezisk archeologicznych, prace 
budowlane winny być przerwane, a teren udostęp-
niony do ratowniczych badaG archeologicznych. 
Wyniki tych badaG decydują o morliwo[ci konty-
nuowania prac budowlanych lub ewentualnie o ich 
zaniechaniu.

9. Na obszarze objętym zmianą planu występują 
obiekty zabytkowe figurujące w spisie zabytków ｠ 
ewidencji konserwatorskiej:

1) murowana kapliczka przydrorna z ok. 1900 r.;
2) zaEorenie dworskie:
a) dwór ok. 1880 r.,
b) pozostaEo[ci parku krajobrazowego, XIX w;
3) zespóE folwarczny:
a) dom administratora majątku, k. XIX w,
b) spichlerz, ok. 1900 r.,
c) dawna chlewnia, 1906 r.,
d) dawny magazyn, 1937 r.;
4) dwojak, nr 5, 1929 r.;
5) dwojak, nr 9, 1910 r.;
6) dawny mEyn wodny, ok. 1910 r.;
10. Wszelkie prace związane z przebudową, roz-

budową, nadbudową i remontem obiektów, wpisa-
nych do ewidencji konserwatorskiej wymagają za-
chowania ponirszych ustaleG:

1) nalery zachować ich bryEę, ksztaEt i geometrię 
dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaEy bu-
dowlane;

2) nalery utrzymać, a w zniszczonych fragmen-
tach odtworzyć, historyczny detal architektoniczny;

3) w przypadku konieczno[ci przebicia nowych 
otworów okiennych i drzwiowych, nalery je zhar-
monizować z zabytkową elewacją budynku;

4) wskazane jest stosowanie kolorystyki nawiązu-
jącej do historycznej;

5) obowiązuje zakaz stosowania okEadziny z two-
rzyw sztucznych typu ｧsidingｦ;

6) dziaEania inwestycyjne i roboty budowlane, a 
takre zamierzenia remontowe dotyczące tych obiek-
tów nalery uzgadniać z wEa[ciwym oddziaEem SEur-
by Ochrony Zabytków.

§7. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych

W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych, dla terenów 
komunikacji publicznej obowiązują ustalenia okre-
[lone w §12 ust. 1 pkt 2, §14 ust. 1-5.

§8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych

1. W granicach terenu 1W, w promieniu 8m od 
obudowy studni, obowiązuje strefa ochrony bezpo-
[redniej ujęcia wody w obrębie, której:
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1) obowiązuje zagospodarowanie terenu zielenią;
2) obowiązuje zakaz urytkowania gruntów do ce-

lów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
3) obowiązuje odprowadzanie wód opadowych w 

sposób uniemorliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeG sEurących do poboru wody.

2. W obrębie, okre[lonej na rysunku zmiany planu, 
strefy ochrony po[redniej ujęcia wody obowiązują 
nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepi-
sów odrębnych.

§9. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane
1. W przypadku podziaEu terenów na dziaEki bu-

dowlane, obowiązują następujące ustalenia:
1) obwiązuje podziaE na dziaEki budowlane okre[lo-

ny na rysunku zmiany planu, z zachowaniem usta-
leG okre[lonych w pkt 2;

2) w terenach oznaczonych symbolem MN, do-
puszcza się inny podziaE nir wskazany na rysunku 
zmiany planu, pod warunkiem zachowania następu-
jących zasad:

a) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej nie 
more być mniejsza nir 700 m2,

b) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki nie more 
być mniejsza nir 20 m ｠ dotyczy dziaEek wydziela-
nych przy drogach;

3) w terenach oznaczonych symbolem MN, do-
puszcza się wtórny podziaE na dziaEki budowlane 
pod warunkiem speEnienia zasad okre[lonych w pkt 
2 lit a i b;

4) w terenach oznaczonych symbolem 1MN/U, 
3MN/U oraz U minimalna powierzchnia wydzielanej 
dziaEki budowlanej nie more być mniejsza nir 1200 
m2, w przypadku lokalizacji w terenach MN/U oraz 
MW jedynie budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, obowiązują ustalenia okre[lone w pkt 2;

5) w terenach oznaczonych symbolem U/P mini-
malna powierzchnia wydzielanej dziaEki budowlanej 
nie more być mniejsza nir 2000 m2.

2. Dla dziaEek wydzielanych pod obiekty i urządze-
nia infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrz-
ne, nie obowiązują ustalenia okre[lone w ust. 1.

§10. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu

1. W celu zapewnienia morliwo[ci prowadzenia 
prac konserwacyjnych przy ciekach wodnych i ro-
wach melioracyjnych, wprowadza się wymóg po-
zostawienia w terenach inwestycyjnych pasów o 
szeroko[ci 3,0 m (od krawędzi cieku), wolnych od 
zainwestowania oraz nasadzeG zieleni wysokiej.

2. Wyklucza się wszelkie ingerencje w koryto cie-
ku wodnego, bez zgody zarządcy cieku.

3. Zarurowanie lub przekrycie rowów melioracyj-
nych dopuszczalne za zgodą i na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę cieku.

4. W przypadku prowadzenia prac budowlanych 
oraz wprowadzania zalesieG na obszarach wystę-
powania sieci drenarskiej, obowiązuje zapewnienie 
prawidEowego jej funkcjonowania.

5. Ewentualne uszkodzenia sieci drenarskiej w 
trakcie prowadzenia robót ziemnych, winny być 

zgEaszane wEa[ciwemu zarządcy oraz naprawiane 
pod nadzorem wEa[ciwego organu.

6. W terenach rolniczych oznaczonych symbolami: 
1R, 7R wyklucza się lokalizacje pEyt do skEadowa-
nia obornika oraz budynków gospodarczych zwią-
zanych z produkcją rolniczą, w odlegEo[ci mniejszej 
nir 100 m od terenów wód pEynących oznaczonych 
symbolem Wp.

7. Obowiązują strefy ochronne od napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych: dla linii [redniego 
napięcia po 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii, a dla linii niskiego napięcia po 3,0 m 
od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, w gra-
nicach których wyklucza się lokalizację budynków, 
masztów oraz nasadzenia zieleni wysokiej.

8. W granicach orientacyjnej strefy przebiegu pro-
jektowanego gazociągu wysokiego ci[nienia DN 
100, obowiązują następujące ustalenia:

a) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, 
dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbro-
jenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach 
okre[lonych przez operatora gazociągu,

b) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów,
c) zakazuje się prowadzenia dziaEalno[ci mogącej 

zagrozić trwaEo[ci gazociągu po jego budowie.
§11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej
1. Sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury tech-

nicznej, nalery projektować w liniach rozgraniczają-
cych dróg, lub w innych terenach, w sposób zapew-
niający racjonalne zagospodarowanie i urytkowanie 
terenów zgodnie z ich przeznaczeniem okre[lonym 
w zmianie planu.

2. Nalery zapewnić morliwo[ć konserwacji sieci, 
urządzeG i obiektów infrastruktury technicznej przez 
odpowiednie sEurby.

3. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych 
inwestycji z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej, nalery je przeEoryć lub zabezpieczyć na 
warunkach okre[lonych przez wEa[ciwego zarządcę 
sieci.

4. Za zgodne ze zmianą planu uznaje się: prze-
budowę, rozbudowę oraz remont sieci, obiektów i 
urządzeG infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci.

5. Ustala się następujące zasady uzbrojenia tere-
nów:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się za-
opatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągo-
wej na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci, z 
uwzględnieniem zapewnienia dostępno[ci do wody 
dla celów przeciwporarowych;

2) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
ustala się zaopatrzenie budynków w energię elek-
tryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wa-
runkami okre[lonymi przez zarządcę sieci;

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) docelowo ustala się zaopatrzenie budynków w 

gaz z sieci gazowej, zgodnie z warunkami okre[lo-
nymi przez zarządcę sieci oraz zgodnie z przepisami 
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okre[lonymi w Prawie Energetycznym,
b) do czasu realizacji sieci gazowej, dopuszcza się 

zaopatrzenie budynków w gaz z instalacji zbiorni-
kowej;

4) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyj-
nego:

a) ustala się realizację sieci teletechnicznej na wa-
runkach okre[lonych przez zarządcę sieci, zgodnie z 
zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych 
inwestycji,

b) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych te-
lefonii bezprzewodowej w terenach oznaczonych 
symbolami: U/P oraz R, w odlegEo[ci nie mniejszej 
nir 200m od terenów oznaczonych symbolami: MN, 
MN/U, U, RM,

c) lokalizację stacji bazowych telefonii bezprze-
wodowej o wysoko[ci równej lub przekraczającej 
50m npt., nalery zgEaszać do wEa[ciwych organów 
｠ zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) w zakresie odprowadzenia [cieków i wód opa-
dowych:

a) ustala się obowiązek docelowego odprowadze-
nia [cieków bytowych, komunalnych i przemysEo-
wych do sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą sieci,

b) dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych jako rozwiązaG tymczasowych, 
do czasu uzyskania morliwo[ci podEączenia do sieci 
kanalizacji komunalnej,

c) ustala się obowiązek odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, a 
w przypadku jej braku - dopuszcza się zagospodaro-
wanie wód opadowych i roztopowych w granicach 
dziaEki;

6) w zakresie usuwania odpadów:
a) zagospodarowanie odpadów staEych komunal-

nych powinno odbywać się poprzez gromadzenie w 
przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany 
wywóz przez wyspecjalizowane sEurby,

b) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, 
powinno odbywać się zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

c) na terenie wEasnym inwestora nalery przewi-
dzieć miejsca na lokalizację pojemników do groma-
dzenia i segregacji odpadów;

7) W zakresie zaopatrzenia budynków w ciepEo:
a) ustala się obowiązek stosowania urządzeG 

grzewczych o wysokiej sprawno[ci spalania i niskim 
stopniu emisji zanieczyszczeG,

b) zaleca się stosowanie paliw charakteryzujących 
się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi,

c) dopuszcza się stosowanie odnawialnych pródeE 
energii.

§12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji

1. Ustalenia ogólne:
1) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 

lokalizację sieci i urządzeG infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z drogą oraz no[ników reklamowych, 
na warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi;

2) w liniach rozgraniczających dróg zakazuje się 
umieszczania tymczasowych obiektów usEugowo-
handlowych.

2. Realizacja nowych zjazdów z drogi powiatowej 
i dróg gminnych dopuszczalna wyEącznie za zezwo-
leniem i na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
drogi.

3. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną terenów 
poprzez niewyznaczone na rysunku zmiany planu 
drogi wewnętrzne.

4. Czę[ci dziaEek gruntu poEorone w zasięgu linii 
rozgraniczających terenów komunikacji drogowej 
publicznej, mogą być urytkowane w sposób do-
tychczasowy.

5. Szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających nie 
mogą być mniejsze nir wynika to z aktualnego po-
dziaEu ewidencyjnego.

ROZDZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§13. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego, parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: od 1MN do 10MN, dla 
których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupeEniające terenu: zabudowa 
usEugowa;

3) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
- lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzin-

nych,
- lokalizację towarzyszących budynków usEugo-

wych lub usEug wbudowanych,
- lokalizację towarzyszących budynków pomocni-

czych,
- lokalizację infrastruktury towarzyszącej,
- lokalizację obiektów, urządzeG i sieci infrastruk-

tury technicznej;
4) zasady i standardy zagospodarowania terenu 

oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:
- wyklucza się realizację nowych peEnych ogro-

dzeG z prefabrykowanych elementów betonowych 
od strony dróg,

- powierzchnia zabudowy budynków nie more 
przekraczać 50 % powierzchni dziaEki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna nie more być 
nirsza nir 25 % powierzchni dziaEki budowlanej;

5) zasady ksztaEtowania zabudowy:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nalery 

realizować w ukEadzie wolnostojącym,
b) zabudowa usEugowa more być realizowana w 

ukEadzie wolnostojącym, jako dobudowana do bu-
dynków mieszkalnych lub jako funkcja wbudowana,

c) maksymalna wysoko[ć budynków mieszkal-
nych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do ka-
lenicy dachu, nie more przekraczać 11,0 m,
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d) maksymalna wysoko[ć wolnostojących budyn-
ków usEugowych, liczona od naturalnego poziomu 
gruntu do kalenicy dachu, nie more przekraczać 8,0 
m,

e) maksymalna wysoko[ć towarzyszących budyn-
ków pomocniczych, liczona od naturalnego pozio-
mu gruntu do najwyrszego punktu dachu, nie more 
przekraczać 7,0 m w przypadku dachu dwu- lub 
wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku dachu 
jednospadowego,

f) dachy budynków mieszkalnych nalery projekto-
wać jako dwu - lub wielospadowe, o kątach nachy-
lenia gEównych poEaci dachowych, mieszczących 
się w przedziale od 10° do 45°,

g) dachy budynków usEugowych i pomocniczych 
nalery projektować jako dwu - lub wielospadowe, 
o kątach nachylenia poEaci dachowych nieprzekra-
czających 45°, z dopuszczeniem dachów jednospa-
dowych,

h) pokrycie dachów w nowych budynkach miesz-
kalnych ｠ obowiązuje dachówka, blachodachówka, 
inny materiaE imitujący dachówkę lub blacha trape-
zowa.

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
zmiany planu symbolem 1MW, dla którego obowią-
zują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupeEniające terenu: usEugi;
3) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
- lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych,
- lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzin-

nych,
- lokalizację usEug wbudowanych,
- lokalizację towarzyszących budynków pomocni-

czych,
- lokalizację infrastruktury towarzyszącej,
- lokalizację obiektów, urządzeG i sieci infrastruk-

tury technicznej;
4) zasady i standardy zagospodarowania terenu 

oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:
a) wyklucza się realizację nowych peEnych ogro-

dzeG z prefabrykowanych elementów betonowych 
od strony dróg,

b) powierzchnia zabudowy budynków nie more 
przekraczać 40 % powierzchni dziaEki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie more być 
nirsza nir 40 % powierzchni dziaEki budowlanej;

5) zasady ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko[ć budynków mieszkal-

nych wielorodzinnych, liczona od naturalnego pozio-
mu gruntu do kalenicy dachu, nie more przekraczać 
12,0 m,

b) w przypadku lokalizacji zabudowy jednorodzin-
nej, nowa zabudowa more być realizowana w ukEa-
dzie wolnostojącym lub blipniaczym,

c) maksymalna wysoko[ć towarzyszących budyn-
ków pomocniczych, liczona od naturalnego pozio-
mu gruntu do najwyrszego punktu dachu, nie more 

przekraczać 7,0 m w przypadku dachu dwu - lub 
wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku dachu 
jednospadowego,

d) maksymalna wysoko[ć budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, liczona od naturalnego po-
ziomu gruntu do kalenicy dachu, nie more przekra-
czać 11,0 m,

e) dachy w budynkach mieszkalnych nalery pro-
jektować jako dwu- lub wielospadowe, przy czym 
nachylenie poEaci dachowych winno się mie[cić w 
granicach 20° - 45° w budynkach wielorodzinnych 
oraz 30° - 45° w budynkach jednorodzinnych,

f) dachy w budynkach pomocniczych nalery pro-
jektować jako dwu- lub wielospadowe o kątach 
nachylenia poEaci dachowych nieprzekraczających 
45°, z dopuszczeniem dachów jednospadowych.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: 1MN/U, 3MN/U, dla któ-
rych obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowo 
｠ usEugowa;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych,
b) lokalizację budynków usEugowych, magazyno-

wych lub usEug wbudowanych,
c) lokalizację budynków produkcyjnych w terenie 

3MN/U,
d) lokalizację towarzyszących budynków pomoc-

niczych,
e) lokalizację infrastruktury towarzyszącej,
f) lokalizację obiektów, urządzeG i sieci infrastruk-

tury technicznej;
3) zasady i standardy zagospodarowania terenu 

oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:
a) wyklucza się realizację nowych peEnych ogro-

dzeG z prefabrykowanych elementów betonowych 
od strony dróg,

b) powierzchnia zabudowy budynków nie more 
przekraczać 70% powierzchni dziaEki budowlanej 
lub dziaEek wchodzących w skEad jednego zakEadu,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie more być 
nirsza nir 10% powierzchni dziaEki budowlanej lub 
dziaEek wchodzących w skEad jednego zakEadu;

4) zasady ksztaEtowania nowej zabudowy:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nalery 

realizować w ukEadzie wolnostojącym,
b) maksymalna wysoko[ć budynków mieszkal-

nych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do ka-
lenicy dachu, nie more przekraczać 11,0 m,

c) maksymalna wysoko[ć budynków usEugowych, 
magazynowych i produkcyjnych, liczona od natural-
nego poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie more 
przekraczać 12,0 m,

d) maksymalna wysoko[ć towarzyszących budyn-
ków pomocniczych, liczona od naturalnego pozio-
mu gruntu do najwyrszego punktu dachu, nie more 
przekraczać 8,0 m w przypadku dachu dwu - lub 
wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku dachu 
jednospadowego,
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e) dachy budynków mieszkalnych nalery projekto-
wać jako dwu - lub wielospadowe, o kątach nachy-
lenia gEównych poEaci dachowych do 45°,

f) dachy budynków usEugowych, magazynowych, 
produkcyjnych i pomocniczych nalery projektować 
jako dwu - lub wielospadowe, o kątach nachylenia 
gEównych poEaci dachowych do 45°, z dopuszcze-
niem dachów jednospadowych,

g) pokrycie dachów w nowych budynkach miesz-
kalnych ｠ obowiązuje dachówka, blachodachówka, 
inny materiaE imitujący dachówkę lub blacha trape-
zowa.

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
zmiany planu symbolem 2MN/U, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkanio-
wo-usEugowa;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) lokalizację funkcji mieszkalnej w budynku pa-

Eacu,
b) lokalizację funkcji usEugowej w budynku paEacu,
c) lokalizację towarzyszącego budynku pomocni-

czego,
d) lokalizację niekubaturowych obiektów i urzą-

dzeG sportu i rekreacji,
e) lokalizację infrastruktury towarzyszącej,
f) lokalizację urządzeG i sieci infrastruktury tech-

nicznej;
3) zasady i standardy zagospodarowania terenu 

oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:
a) wyklucza się realizację peEnych ogrodzeG z pre-

fabrykowanych elementów betonowych,
b) obowiązuje zachowanie zieleni parkowej,
c) powierzchnia nowej zabudowy nie more prze-

kraczać 100 m²,
d) powierzchnia biologicznie czynna powinna zaj-

mować co najmniej 70% powierzchni dziaEki,
e) dopuszcza się budowę maksymalnie jednego 

nowego budynku pomocniczego,
f) budynek pomocniczy morna zlokalizować wy-

Eącznie poza granicą strefy ochrony ekspozycji wi-
dokowej;

4) zasady ksztaEtowania zabudowy:
a) wszelkie prace związane z przebudową, rozbu-

dową, nadbudową i ewentualną odbudową budynku 
paEacu, wymagają zachowania ustaleG okre[lonych 
w §6 ust. 10 uchwaEy,

b) w budynku pomocniczym obowiązuje dach 
dwu- lub wielospadowy, przy czym wysoko[ć kale-
nicy nie powinna przekroczyć 6,0 m ponad poziom 
terenu, a nachylenie poEaci dachowych winno się 
mie[cić w granicach 35° - 45°,

c) pokrycie dachów ｠ obowiązuje dachówka ce-
ramiczna lub inny materiaE nawiązujący do niej po-
dziaEami.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: 1U, 2U, dla których obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

usEugowa;
2) przeznaczenie uzupeEniające terenu: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna;
3) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) lokalizację budynków usEugowych i magazyno-

wych,
b) lokalizację budynków produkcyjnych w terenie 

1U,
c) lokalizację towarzyszących budynków pomoc-

niczych,
d) lokalizację towarzyszących budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych,
e) lokalizację funkcji mieszkalnej wbudowanej,
f) lokalizację infrastruktury towarzyszącej,
g) lokalizację obiektów, urządzeG i sieci infrastruk-

tury technicznej;
4) zasady i standardy zagospodarowania terenu 

oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:
a) powierzchnia zabudowy budynków nie more 

przekraczać: 70% powierzchni dziaEki budowlanej 
lub dziaEek wchodzących w skEad jednego zakEadu,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie more być 
nirsza nir 10% powierzchni dziaEki budowlanej lub 
dziaEek wchodzących w skEad jednego zakEadu;

5) zasady ksztaEtowania zabudowy:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nalery 

realizować w ukEadzie wolnostojącym,
b) dopuszcza się budowę maksymalnie jednego 

towarzyszącego budynku mieszkalnego na dziaEce 
budowlanej,

c) maksymalna wysoko[ć budynków mieszkal-
nych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do ka-
lenicy dachu, nie more przekraczać 11,0 m,

d) maksymalna wysoko[ć budynków usEugowych, 
magazynowych i produkcyjnych, liczona od natural-
nego poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie more 
przekraczać 12,0 m,

e) maksymalna wysoko[ć towarzyszących budyn-
ków pomocniczych, liczona od naturalnego pozio-
mu gruntu do najwyrszego punktu dachu, nie more 
przekraczać 8,0 m w przypadku dachu dwu- lub 
wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku dachu 
jednospadowego,

f) dachy budynków mieszkalnych nalery projekto-
wać jako dwu - lub wielospadowe, o kątach nachy-
lenia gEównych poEaci dachowych do 45°,

g) dachy budynków usEugowych, magazynowych, 
produkcyjnych i pomocniczych nalery projektować 
jako dwu - lub wielospadowe, o kątach nachylenia 
gEównych poEaci dachowych do 45°, z dopuszcze-
niem dachów jednospadowych,

h) pokrycie dachów ｠ z wykluczeniem papy gEad-
kiej czarnej, w budynkach usEugowych i mieszkal-
nych obowiązuje dachówka ceramiczna lub inny 
materiaE nawiązujący do niej podziaEami.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: 1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P, 
dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usEugowo-pro-
dukcyjna;
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2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) lokalizację budynków usEugowych, produkcyj-

nych, magazynowych, skEadowych,
b) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkaniowej 

dla wEa[ciciela zakEadu,
c) lokalizację towarzyszących budynków pomoc-

niczych,
d) lokalizację infrastruktury towarzyszącej,
e) lokalizację obiektów, urządzeG i sieci infrastruk-

tury technicznej;
3) zasady i standardy zagospodarowania terenu 

oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:
a) powierzchnia zabudowy budynków nie more 

przekraczać: 80% powierzchni dziaEki budowlanej 
lub dziaEek wchodzących w skEad jednego zakEadu,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie more być 
nirsza nir: 5% powierzchni dziaEki budowlanej lub 
dziaEek wchodzących w skEad jednego zakEadu,

c) w terenach 1U/P i 2U/P, od strony terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej 
symbolem MN, obowiązuje wprowadzenie pasa zie-
leni izolacyjnej;

4) zasady ksztaEtowania nowej zabudowy:
a) maksymalna wysoko[ć budynków produkcyj-

nych, magazynowych i skEadowych, liczona od na-
turalnego poziomu gruntu do najwyrszego elementu 
dachu, nie more przekraczać 15,0 m w terenach 
1U/P i 2U/P oraz 20,0 m w terenach 3U/P i 4U/P,

b) maksymalna wysoko[ć budynków usEugowych, 
liczona od naturalnego poziomu gruntu do najwyr-
szego elementu dachu, nie more przekraczać 12,0 
m,

c) maksymalna wysoko[ć towarzyszących budyn-
ków pomocniczych, liczona od naturalnego poziomu 
gruntu do najwyrszego elementu dachu, nie more 
przekraczać 8,0 m,

d) dachy w budynkach usEugowych, produkcyj-
nych, magazynowych i skEadowych nalery projekto-
wać jako jedno, dwu ｠ lub wielospadowe, o kątach 
nachylenia gEównych poEaci dachowych nieprzekra-
czających 35°,

e) dachy w budynkach pomocniczych nalery pro-
jektować jako dwu ｠ lub wielospadowe, o kątach 
nachylenia gEównych poEaci dachowych nieprzekra-
czających 45°, z dopuszczeniem dachów jednospa-
dowych.

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
zmiany planu symbolem 1W, dla którego obowiązu-
ją następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna 
｠ wodociągi;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się: lokaliza-
cję obiektów, urządzeG i sieci infrastruktury tech-
nicznej.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: od 1RM do 6RM, dla któ-
rych obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa;
2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) lokalizację zabudowy zagrodowej,

b) lokalizację towarzyszących budynków pomoc-
niczych,

c) lokalizację towarzyszących usEug związanych 
z obsEugą rolnictwa, z wykluczeniem dziaEalno[ci 
uciąrliwej,

d) lokalizację infrastruktury towarzyszącej,
e) lokalizację obiektów, urządzeG i sieci infrastruk-

tury technicznej;
3) zasady i standardy zagospodarowania terenu 

oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:
a) wyklucza się realizację nowych peEnych ogro-

dzeG z prefabrykowanych elementów betonowych 
od strony dróg,

b) powierzchnia zabudowy budynków nie more 
przekraczać 50% powierzchni dziaEki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie more być 
nirsza nir 20% powierzchni dziaEki budowlanej;

4) zasady ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko[ć budynków mieszkal-

nych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do ka-
lenicy dachu, nie more przekraczać 11,0 m,

b) maksymalna wysoko[ć budynków gospodar-
czych i inwentarskich, liczona od naturalnego pozio-
mu gruntu do kalenicy dachu, nie more przekraczać 
12,0 m,

c) maksymalna wysoko[ć towarzyszących budyn-
ków gararowych, liczona od naturalnego poziomu 
gruntu do kalenicy dachu, nie more przekraczać 8,0 
m w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego 
oraz 6,0 m w przypadku dachu jednospadowego,

d) dachy budynków mieszkalnych nalery projekto-
wać jako dwu- lub wielospadowe, o kątach nachy-
lenia gEównych poEaci dachowych mieszczących się 
w przedziale od 10° do 45°,

e) dachy budynków gospodarczych, inwentar-
skich i gararowych nalery projektować jako dwu-
spadowe, wielospadowe lub jednospadowe, o 
kątach nachylenia poEaci dachowych nieprzekracza-
jących 45°,

f) w nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje 
pokrycie dachów dachówką lub innym materiaEem 
nawiązującym do niej podziaEami.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: 1R, 2R, 7R, dla których 
obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;
2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) prowadzenie gospodarki rolnej z wykluczeniem 

lokalizacji zabudowy zagrodowej,
b) lokalizację budynków gospodarczych związa-

nych z produkcją rolniczą oraz budowli rolniczych, z 
uwzględnieniem ustaleG okre[lonych w §10 ust. 6,

c) lokalizację stawów hodowlanych i urządzeG 
melioracyjnych,

d) lokalizację obiektów, urządzeG i sieci infrastruk-
tury technicznej;

3) zasady ksztaEtowania zabudowy: lokalizację 
budowli rolniczych dopuszcza się w odlegEo[ci nie 
mniejszej nir 50,0 m od granicy terenów: 1KDZ i 
2KDL.
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10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, dla 
których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;
2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) prowadzenie gospodarki rolnej z wykluczeniem 

lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz budowli rolni-
czych,

b) lokalizację stawów hodowlanych i urządzeG 
melioracyjnych,

c) lokalizację obiektów, urządzeG i sieci infrastruk-
tury technicznej.

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: od 1R/ZL do 4R/ZL, dla 
których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze wskazane 
do zalesienia;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) prowadzenie gospodarki rolnej z wykluczeniem 

lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz budowli rolni-
czych,

b) wprowadzanie zalesieG,
c) lokalizację sieci i urządzeG infrastruktury tech-

nicznej.
12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolami: od 1ZL do 5ZL, dla któ-
rych obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny lasów;
2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się: prowa-

dzenie gospodarki le[nej.
13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolami: od 1Wp do 5Wp, dla któ-
rych obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzch-
niowych - pEynących;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) utrzymanie cieków wodnych,
b) lokalizację budowli i urządzeG wodnych,
c) przekraczanie cieków sieciami infrastruktury 

technicznej.
14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolami: 1Ws, 2Ws, dla których 
obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzch-
niowych - stojących;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się:
a) utrzymanie zbiorników wodnych,
b) lokalizację budowli i urządzeG wodnych.
§14. Zasady zagospodarowania terenów komuni-

kacji
1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem 1KDZ, dla którego obowią-
zują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: publiczna komunikacja 
drogowa ｠ droga klasy ｧZｦ ｠ zbiorczej;

2) zasady i standardy urządzania terenu: szero-
ko[ć drogi w liniach rozgraniczających ｠ od 16 m 
do 20 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
zmiany planu symbolem 2KDL, dla którego obowią-

zują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: publiczna komunikacja 

drogowa ｠ droga klasy ｧLｦ ｠ lokalnej;
2) zasady i standardy urządzania terenu:
a) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających ｠ 

min. 15 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
b) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostron-

nego chodnika.
3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem: 3KDD, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: publiczna komunikacja 
drogowa ｠ droga klasy ｧDｦ ｠ dojazdowej;

2) zasady i standardy urządzania terenu:
a) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających ｠ 

min. 12 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
b) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostron-

nego chodnika.
4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem: 4KDD, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: publiczna komunikacja 
drogowa ｠ droga klasy ｧDｦ ｠ dojazdowej;

2) zasady i standardy urządzania terenu:
a) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających ｠ 

min. 10m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
b) obowiązują trójkąty widoczno[ci o wymiarach 

min. 5,0 m x 5,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 
planu,

c) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostron-
nego chodnika.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: 5KDD, 6KDD, dla których 
obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: publiczna komunikacja 
drogowa ｠ droga klasy ｧDｦ ｠ dojazdowej;

2) zasady i standardy urządzania terenu:
a) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających ｠ 

od 8 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
b) w rejonie skrzyrowania z drogą 2KDL, obo-

wiązują trójkąty widoczno[ci, zgodnie z rysunkiem 
zmiany planu.

6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
zmiany planu symbolem: 1KDW, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: wewnętrzna komunika-
cja drogowa;

2) zasady i standardy urządzania terenu:
a) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających ｠ 

10 m,
b) w rejonie skrzyrowaG, obowiązują trójkąty wi-

doczno[ci o wymiarach 5,0 m x 5,0 m, zgodnie z 
rysunkiem zmiany planu.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: 2KDW, 4KDW, dla któ-
rych obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: wewnętrzna komunika-
cja drogowa;

2) zasady i standardy urządzania terenu: szero-
ko[ć drogi w liniach rozgraniczających ｠ min. 8,0 
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m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
8. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem: 3KDW, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: wewnętrzna komunika-
cja drogowa;

2) zasady i standardy urządzania terenu: szero-
ko[ć drogi w liniach rozgraniczających ｠ 5,0 m.

ROZDZIAD IV
PRZEPISY KOFCOWE

§15. Stawkę procentową związaną z naliczeniem 
opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zm.), ustala się w wysoko[ci:

1) 1% wzrostu warto[ci dla terenów przeznaczo-
nych na cele publicznej komunikacji drogowej;

2) 15% wzrostu warto[ci dla pozostaEych tere-
nów.

§16. Niniejszą uchwaEą dokonuje się zmiany prze-
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, o 
Eącznej powierzchni 28,18 ha w tym:

1) 0,47 ha gruntów rolnych klasy RIIIb;
2) 6,41 ha gruntów rolnych klasy RIVa;
3) 8,74 ha gruntów rolnych klasy RIVb;
4) 0,24 ha gruntów rolnych klasy DIV;
5) 0,13 ha gruntów rolnych klasy PsIV;
6) 8,54 ha gruntów rolnych klasy RV;
7) 3,65 ha gruntów rolnych klasy RVI.
§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 

Gminy Trzcinica.
§18. 1. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie30 dni od 

dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) mgr ZdzisEaw MikoEajczyk



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 68 ｠ 7329 ｠ Poz. 1412



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 68 ｠ 7330 ｠ Poz. 1412, 1413

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglą-
du projektu zmiany planu, Rada Gminy Trzcinica nie 
dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 
2003 r., poz. 717, z pópniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) 
oraz art. 20 ust. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.), Rada Gminy Trzcinica rozstrzyga, co na-
stępuje:

1. Wskazuje się następujący sposób realizacji za-
pisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz zasady ich finansowania:

1. 1. Zadania wEasne gminy obejmują:
1) budowę i modernizację dróg publicznych klasy 

dojazdowej: 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD;

2) budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej.

1. 2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadaG 
wEasnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb 
zamówieG publicznych. Zadania powinny zostać 
uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym.

1. 3. Zasady finansowania inwestycji:
oródEem finansowania zadaG wEasnych gminy 

będą:
1) budret gminy,
2) dotacje i fundusze celowe, poryczki i kredyty 

bankowe, [rodki pomocowe Unii Europejskiej oraz 
inne [rodki zewnętrzne.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XL/235/09

Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30.12.2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY ｧMIEJSCOWEGO PLA-
NU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSCHODNIEJ CZĘZCI WSI TRZCINICAｦ DLA OBSZARU 

PODOqONEGO W PÓDNOCNEJ CZĘZCI WSI

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XL/235/09

Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30.12.2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE ｧMIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSCHODNIEJ CZĘZCI WSI TRZCINICAｦ DLA OB-

SZARU PODOqONEGO W PÓDNOCNEJ CZĘZCI WSI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 19 pkt.1 lit a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opEatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. §3 pkt 2 uchwaEy nr L/477/2009 Rady Miej-
skiej w Jarocinie z dnia 13 listopada 2009 r. w spra-
wie opEaty targowej, otrzymuje nowe brzmienie:

,,2) sprzedar prowadzoną w tzw. ogródkach piw-

nych na podstawie decyzji Burmistrza Jarocina o 
pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego, wydawanej 
na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 
19 poz. 115 z pópn. zm.) lub na podstawie zawartej 
umowy dzierrawy nieruchomo[ci z Gminą Jarocin.ｦ

§2. PozostaEe zapisy uchwaEy nr L/477/2009 Rady 
Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 listopada 2009 r. w 
sprawie opEaty targowej pozostają niezmienione.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Jarocina.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
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UCHWADA Nr LVI/526/2010 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwaEy o opEacie targowej


