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UCHWADA Nr XXXVI/245/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 27 papdziernika 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar dzia-

Eek nr 3/7,3/8,3/9 i 3/10 w SEawie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 
pópn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 15 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z pópn. zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki 
uchwala, co następuje:

DziaE I
USTALENIA OGÓLNE

§1.1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Skoki, przyjętego uchwa-

Eą Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr L/305/98 z 
dnia 16.06.1998 r. w nawiązaniu do uchwaEy Nr 
XXIV/163/2008 r. Rady Miejskiej Gminy Skoki z 
dnia 30.10.2008, uchwala się miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego gminy Skoki obej-
mującego obszar dziaEek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w 
SEawie Wlkp.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1, stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną dalej rysunkiem planu, opracowany w 
skali 1:1000 i zatytuEowany miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sko-

ki obejmujący obszar dziaEek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 
3/10 w SEawie Wlkp.

2) zaEącznik nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Skoki o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu;

3) zaEącznik nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Skoki o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych.

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

1) akcencie plastycznym - nalery przez to ro-

zumieć element budowlany lub obiekt maEej 
architektury uzupeEniający kompozycję prze-

strzenną lub stanowiący element identyfikacji 
miejsca w formie np. rzepby ogrodowej, fon-

tanny, obelisku itp.;
2) dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu przepisów ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) funkcji uzupeEniającej - nalery przez to rozu-

mieć sposób zagospodarowania terenu lub 
urytkowania obiektu na terenie o okre[lonym 
przeznaczeniu, który uzupeEnia lub wzbogaca 
funkcję podstawową;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-

rym dopuszcza się wznoszenie budynków;
5) nieuciąrliwym rzemio[le -nalery przez to rozu-

mieć drobną wytwórczo[ć, dla której na pod-

stawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
[rodowiska nie będzie wymagane sporządzenie 
raportu oddziaEywania na [rodowisko,

6) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię, na której musi być usytuowane 
co najmniej 50% dEugo[ci zewnętrznych [cian 
frontowych budynków;

7) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-

mieć powierzchnię wszystkich budynków, zlo-

kalizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie 
[cian zewnętrznych, bez schodów, balkonów 
tarasów;

8) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-

mieć przepisy ustaw, innych nir stanowiące 
podstawę prawną niniejszej uchwaEy, wraz z 
aktami wykonawczymi;

9) terenie - nalery przez to rozumieć obszar, wy-

dzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
numerem i symbolem literowym, dla którego 
ustalono przeznaczenie;

10) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej Gminy Skoki;

11) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodu-

jące przekroczenie standardów jako[ci [rodo-

wiska okre[lonych w przepisach odrębnych, 
poza terenem do którego inwestor posiada ty-

tuE prawny;
12) usEugach rórnych - nalery przez to rozumieć 

usEugi handlu, gastronomii, hotelarstwa, admi-
nistracji, kultury oraz nieuciąrliwego rzemio-

sEa,
13) pródEach energii bezpiecznych ekologicznie - 

nalery przez to rozumieć takie pródEa energii 
odnawialnej, jak: energia geotermalna, wodna, 
sEoneczna, wiatru, biomasa, biogaz itp., któ-

rych zasoby odnawiają się we względnie krót-
kim czasie;

§3.1.Następujące obowiązujące ustalenia planu 
przedstawiono graficznie na rysunku planu:

1) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem 
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cyfrowo-literowym;
2) granica obszaru objętego planem;
3) linie regulacyjne:

a) rozgraniczające tereny o rórnym przeznacze-

niu lub sposobie zagospodarowania,
b) linia zabudowy obowiązująca,
c) linia zabudowy nieprzekraczalna;

4) oznaczenia dodatkowe:
a) linie nasadzeG alejowych,
b) akcent plastyczny,
c) strefa ochrony stanowisk archeologicznych

2. Ustalenia planu okre[lone są w tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz na rysunku planu.

DziaE II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów

§4. Ustala się następujące przeznaczenie tere-

nów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 15MN, 16MN;

2) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem 1U,2U,3U,4U,5U,6U;
3) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1WS;
4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolami 1ZP, 2ZP;
5) tereny komunikacji

a) dróg publicznych gEównych ruchu przy[pie-

szonego, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem 1KDG,
b) dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 
3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 
9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 
14KDD,

c) ciągów pieszo-rowerowych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KX, 2KX, 3KX, 
4KX, 5KDX, 6KDX, 7KDX;

6) tereny infrastruktury technicznej
a) energetyki, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1E.
b) kanalizacji, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem 1K, 2K;

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego

§5.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami od 1MN do 16MN ustala się:
1) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

na wydzielonych dziaEkach, wedEug obowią-

zujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
okre[lonych na rysunku planu:

2) forma zabudowy:
a) na terenach 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 

10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN - zabudowa wolnostojąca, dwie kon-

dygnacje w tym poddasze urytkowe,
b) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN - zabu-

dowa szeregowa, dwie kondygnacje plus pod-

dasze;
3) dachy strome, kryte dachówką lub materiaEem 

dachówkopodobnym,
4) dopuszczenie lokalizacji garary wolnostojących 

na terenach od 5MN do 16MN;
5) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej 

w formie urządzeG naziemnych, z wyjątkiem 
elementów o[wietleniowych oraz technicz-
nych elementów przyEączy energetycznych, 
gazowych, telekomunikacyjnych.

6) nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z 
normatywem podanym w §13 ust. 2 lit. ｧaｦ,

2. Dla terenów zabudowy usEugowej, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami od 1U do 6U 
ustala się:

1) lokalizację zabudowy obiektów usEug rórnych, 
z dopuszczeniem funkcji uzupeEniającej - miesz-
kaniowej jednorodzinnej na terenie 6U;

2) forma zabudowy: wolnostojąca, do trzech kon-

dygnacji, dowolna geometria dachu;
3) nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z 

normatywem podanym w §13 ust. 2 lit. ｦbｦ;
4) nakaz wydzielenia wzdEur drogi wojewódzkiej, 

na terenach 3U, 4U, 5U pasa infrastruktu-

ry technicznej, związanej z funkcjonowaniem 
drogi.

3. Dla terenu wód powierzchniowych, oznaczone-

go na rysunku planu symbolem 1WS ustala się:
1) nakaz utrzymania istniejącego cieku jako ot-

wartego, z dopuszczeniem morliwo[ci regula-

cji jego brzegów;
2) zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeG hydro-

technicznych
3) dopuszczenie lokalizacji przepustu o charak-

terze pieszo-jezdnym w miejscu oznaczonym 
symbolem na rysunku planu, umorliwiającego 
dostęp do terenu 6U;

4) nakaz zachowania istniejących zadrzewieG.
4. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP;
1) zagospodarowanie zielenią parkową, w tym 

wysokimi drzewami i krzewami;
2) zakaz zabudowy kubaturowej;
3) dopuszczenie lokalizacji [cierek pieszych o na-

wierzchni przepuszczalnej, maEej architektury, 
w tym akcentu plastycznego w miejscu, ozna-

czonym symbolem na rysunku planu;
4) dopuszczenie lokalizacji, zbiorników retencyj-

nych o charakterze rekreacyjnym, oczek wod-

nych oraz plenerowych urządzeG sportowo-re-
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kreacyjnych i placów zabaw dla dzieci;
5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
6) obowiązek zapewnienia dostępu do terenu 2K;
7) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-

wej.
5. Dla terenów komunikacji -
1) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem 1KDG ustala się:
a) wEączenie terenu w pas drogi wojewódzkiej 

196;
b) zakaz zabudowy kubaturowej,
c) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,
d) dopuszczenie lokalizacji jezdni, chodnika, dro-

gi rowerowej, przystanku komunikacji publicz-
nej, infrastruktury technicznej, rowów, prze-

pustów, zieleni.
2) dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami od 1KDD do 
14KDD ustala się:

a) wyznaczenie w ulicach jezdni dwupasowych, 
z wyEączeniem terenu 12KDD gdzie nakazuje 
się lokalizację jezdni jednopasowej.

b) lokalizację chodników i jezdni w przypadku 
ulic 6KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 
12KDD, 13KDD;

c) lokalizację chodników lub zagospodarowanie 
jednoprzestrzenne ulicy w przypadku pozosta-

Eych ulic;
d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych 

oraz sieci infrastruktury technicznej,
e) nakaz utwardzenia nawierzchni jezdni z do-

puszczeniem nawierzchni przepuszczalnych,
f) lokalizację drogi porarowej na terenie 14KDD 

z dopuszczeniem zjazdu awaryjnego na drogę 
wojewódzką,

g) nakaz wprowadzenia nasadzeG alejowych, w 
miejscach oznaczonych symbolem na rysunku 
planu;

h) nakaz wyposarenia terenów 11KDD, 13KDD 
w sieć hydrantową.

3) ciągów pieszych-rowerowych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1KDX, 2KDX, 3KDX, 
4KDX, 5KDX, 6KDX, 7KDX ustala się:

a) nawierzchnia rozbieralna,
b) zakaz wyznaczania miejsc postojowych;
c) morliwo[ć prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej,
6. Dla terenów infrastruktury:
1) energetyki, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1E ustala się lokalizację stacji trans-
formatorowej,

2) kanalizacji, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1K, 2K ustala się lokalizację prze-

pompowni [cieków.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§6.1. W zakresie ochrony wód ustala się:

1) odprowadzanie [cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopo-

wych:
a) z terenów U, KDG, KDD do sieci kanalizacji 

deszczowej,
b) z pozostaEych terenów do gruntu.

2. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeG oraz pro-

wadzenia dziaEalno[ci usEugowej mogącej po-

wodować emisję substancji odorowych do po-

wietrza,
2) dopuszczenie ogrzewania z indywidualnych 

pródeE grzewczych, zasilanych paliwami ni-
skoemisyjnymi; takimi jak: gaz, olej opaEowy, 
energia elektryczna, biomasa;

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleb, 
wód powierzchniowych ustala się:

1) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znie-

ksztaEcających rzepbę terenu poza strefami lo-

kalizacji staEych obiektów budowlanych oraz 
terenami zieleni urządzonej;

2) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-

skanych podczas prac budowlanych w obrębie 
dziaEki budowlanej, terenów zieleni urządzonej 
lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami odręb-

nymi;

3) nakaz ochrony wód powierzchniowych stru-

mienia przed zanieczyszczeniem,
4) obowiązek segregacji i gromadzenia odpadów 

w przystosowanych do tego celu pojemnikach 
oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi i gminnym planem go-

spodarki odpadami;
4. W zakresie ochrony szaty ro[linnej ustala się:
1) zachowanie istniejących zadrzewieG na terenie 

1 WS, 1ZP,2ZP;
2) w przypadku konieczno[ci usunięcia pojedyn-

czych drzew - obowiązują przepisy odrębne;
3) zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu 

obiektów budowlanych;
4) zapewnienie okre[lonej w planie powierzchni 

biologicznie czynnej.
5. W zakresie ochrony klimatu akustycznego usta-

la się:
1) utrzymanie dopuszczalnych poziomów haEa-

su dla terenów wymagających komfortu aku-

stycznego zgodnie z przepisami odrębnymi:
a) dla terenów MN tak jak dla terenów zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) dla terenu 6U tak jak dla terenów mieszkalno- 

usEugowych
c) dla terenów 1ZP tak jak dla terenów rekrea-

cyjne-wypoczynkowych
2) ograniczenie uciąrliwo[ci haEasu komunikacyj-

nego od drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez:
a) zastosowanie zasad akustyki budowlanej przy 

ksztaEtowaniu zabudowy na terenach 2U, 3U, 
4U,5U;

b) zagospodarowanie terenu 2ZP zwartą, wyso-
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ką zielenią, peEniącą funkcje izolacyjne,
3) zakaz lokalizacji zabudowy usEugowej wyma-

gającej zachowania dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku (np. tereny szpitali, tereny 
zabudowy związanej ze staEym lub czasowym 
pobytem dzieci i mEodziery, tereny przeznaczo-

ne pod lokalizację domów opieki spoEecznej);
4) W przypadku, gdy dziaEania okre[lone w pkt 

2 lita oraz pkt 2 lit. b będą niewystarczające 
dla uzyskania komfortu akustycznego okre[lo-

nego w pkt 1, dopuszcza się lokalizację ekra-

nów akustycznych wzdEur drogi wojewódzkiej 
196;

5) Zastosowanie zasad akustyki budowlanej przy 
ksztaEtowaniu zabudowy na terenach 2U, 
3U, 4U, 5U, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
okre[lającymi dopuszczalny poziom haEasu na 
terenach podlegających ochronie akustycz-
nej, spoczywa na inwestorach i wEa[cicielach 
obiektów i terenów, oznaczonych symbolem 
2U, 3U, 4U, 5U.

6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaEywać na [rodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrębnych poza terenem 1KDG.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§7. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, w granicach strefy ochrony stanowisk 
archeologicznych, oznaczonej symbolem na rysun-

ku planu ustala się obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych podczas inwestycji związanych z 
zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, w za-

kresie okre[lonym przez odpowiednie sEurby ochrony 
zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§8. Wyznacza się obszary przestrzeni publicznej 
na terenach zieleni urządzonej dla których ustala 
się:

1) zagospodarowanie terenu w formie parku pub-

licznego;
2) lokalizację akcentu plastycznego obiektów ma-

Eej architektury, [cierek i placów pieszych;
3) zakaz ogradzania i zachowanie ogólnej dostęp-

no[ci terenu 1ZP.

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy

§9.1. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej od 
1MN do 16MN ustala się:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy
a) na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę wol-

nostojącą: 25%
b) na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę sze-

regową: 40%
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna
a) na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę wol-

nostojącą: 40%
b) na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę sze-

regową: 30%
3) maksymalna wysoko[ć budynku do kalenicy:

a) dla budynków wolnostojących do 6,5 m,
b) dla budynków szeregowych do 8,5 m

4) kąt nachylenia gEównych poEaci dachowych od 
20° do 45°,

5) odlegEo[ć linii zabudowy od linii rozgraniczają-

cej 6m;
6) ogrodzenia od strony ulic o wysoko[ci do 1,5 

m, przy czym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,4 
m wyEącznie ogrodzenie arurowe, uzupeEnione 
ro[linno[cią zimozieloną, z zachowaniem prze-

zierno[ci powyrej 60%,
2. Dla terenu zabudowy usEugowej od 1U do 6U 

ustala się:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaE-

ce: 40%;
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna na dziaEce: 30%;
3) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m
4) maksymalna ilo[ć kondygnacji: 3 kondygnacje
5) maksymalna wielko[ć funkcji uzupeEniającej - 

mieszkaniowej: 30% powierzchni urytkowej 
budynku usEugowego

6) minimalna szeroko[ć pasa infrastruktury: 8 m;
3. Dla terenu wód powierzchniowych 1WS ustala 

się:
1) minimalna szeroko[ć przepustu: 4,5 m,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna na dziaEce: 95%.
4. Dla terenów 1ZP, 2ZP ustala się: 80% po-

wierzchni biologicznie czynnej.
5. Dla terenów komunikacji -
1) dróg publicznych gEównych KDG ustala się:

a) minimalna szeroko[ć chodnika 2 m,
b) minimalna szeroko[ć drogi rowerowej 2,5 m.

2) dróg publicznych dojazdowych od 1KDD do 
14KDD ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających:
- dla ulic 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 

6KDD,7 KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD minimum 
10 m,

- dla ulic 11KDD, 13KDD minimum 12 m,
- dla ulicy 12KDD minimum 8 m.
b) minimalna szeroko[ć jezdni dwupasowych: 5 

m

c) minimalna szeroko[ć jezdni jednopasowej: 
3,5 m

d) minimalna szeroko[ć chodnika 1,5 m
e) minimalny pas zieleni 1,5 m;
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3) ciągów pieszych - rowerowych od 1KX do 
7KDX ustala się: minimalna szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających 4 m;

6. Dla terenów infrastruktury:
1) energetyki, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem 1E ustala się:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 

80%;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

5%.
2) kanalizacji, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem 1K, 2K ustala się:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 

50%,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30%.

ROZDZIAD VII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci

§10.1. Plan nie powoduje konieczno[ci wszczęcia 
postępowania w sprawie scalenia i podziaEu nieru-

chomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz za-

budowy jednorodzinnej ustala się:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaEek:
a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN: 200 m2,
b) na terenach 10MN, 11MN, 13MN, 14MN: 

600 m2

c) na terenach 6MN,8MN,9MN,16MN: 800 m2

d) na terenach 5MN, 7MN, 12MN, 15MN: 1000 m2

2) minimalna szeroko[ć frontu nowo wydzielo-

nych dziaEek:
a) w zabudowie wolnostojącej 20 m,
b) w zabudowie szeregowej 7,5 m ;

3. Na terenach zabudowy usEugowej ustala się:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaEek:
a) na terenach 1U, 2U, 4U,6U: 800 m2,
b) na terenach 3U, 5U: 2000 m2

2) minimalna szeroko[ć frontu nowo wydzielo-

nych dziaEek:
a) na terenach 1U, 2U, 4U,6U: 20 m,
b) na terenach 3U, 5U: 30 m.

ROZDZIAD VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów

§11. Na obszarze planu nie występują tereny lub 
obiekty podlegające ochronie na podstawie przepi-
sów odrębnych.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§12.1. Obowiązek zachowania strefy wolnej od 
zabudowy kubaturowej:

1) w pasie o szeroko[ci 20 m od granicy terenu 
1KDG,

2) w pasie o szeroko[ci 5 m od granicy terenu 
1WS,

3) w pasie o szeroko[ci 12 m od granicy lasu.
2. Obowiązek wydzielenia pasa infrastruktury o 

szeroko[ci minimum 8 m na terenach 3U,4U,5U.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji

§13.1. Na terenie planu ustala się:
1) ukEad ulic publicznych klasy dojazdowej powią-

zanych z ulicą lokalną gminną zlokalizowaną 
poza granicami planu oraz ciągami pieszo-ro-

werowymi;

2) wydzielenie pasa terenu pod poszerzenie drogi 
wojewódzkiej 196 do kategorii drogi gEównej 
ruchu przy[pieszonego GP;

3) dopuszczenie zjazdu przeciwporarowego 
14KDD, umorliwiającego awaryjne poEączenie 
z terenem 1KDG.

2. Ustala się następujące zasady parkowania:
1) minimalna ilo[ć miejsc parkingowych na dziaE-

kach:
a) przeznaczonych pod lokalizację budynków 

jednorodzinnych: 2 stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych na 1 lokal mieszkal-
ny, w tym miejsce postojowe w gararu,

b) przeznaczonych pod lokalizację budynków 
usEugowych: 2 stanowiska postojowe dla sa-

mochodów osobowych na 100 m2 powierzch-

ni urytkowej usEug,
2) Zakaz wyznaczania miejsc postojowych na te-

renie 1KDG.

ROZDZIAD XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej

§14.1. W zakresie ksztaEtowania sieci infrastruk-

tury technicznej ustala się:
1) zachowanie istniejących sieci, z morliwo[cią 

ich remontu, przebudowy lub rozbudowy;
2) nakaz realizacji nowych odcinków sieci na tere-

nach komunikacji,
3) nakaz powiązania sieci infrastruktury technicz-

nej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienia 
dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odręb-

nymi, z zastrzereniem pkt 4
4) w przypadku braku technicznej morliwo[ci re-

alizacji sieci na terenach dróg dopuszcza się 
lokalizację sieci poza pasami drogowymi, na 
terenach przylegEych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: za-

opatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej 
sieci wodociągowej;
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3. W zakresie odprowadzenia [cieków bytowych i 
wód opadowych ustala się:

1) peEne skanalizowanie terenów i odprowadzanie 
[cieków komunalnych do oczyszczalni [cie-

ków poprzez projektowany system grawitacyj-
ne pompowy,

2) lokalizację przepompowni [cieków na terenach 
1K, 2K;

3) dopuszczenie zagospodarowania wód opado-

wych i roztopowych zgodnie z przepisami od-

rębnymi,
4) dopuszczenie lokalizacji szczelnych zbiorników 

bezodpEywowych do czasu realizacji peEnej ka-

nalizacji sanitarnej.
4. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala 

się:
1) lokalizacje stacji transformatorowych wolno-

stojących zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych 

wyEącznie jako kablowych sytuowanych na te-

renach komunikacji.
5. W zakresie sieci gazowej docelowo ustala się 

budowę sieci gazociągowej.
6. W zakresie sieci telekomunikacji ustala się:
1) dopuszczenie lokalizacji nowych urządzeG tele-

komunikacyjnych;
2) w przypadku planowania nowych stacji ba-

zowych telefonii komórkowej o wysoko[ci 
równej i większej nir 50 m n.p.t. obowiązek 
uwzględnienia przepisów odrębnych w zakre-

sie zgEaszania oraz oznakowania przeszkód lot-
niczych.

ROZDZIAD XII

§15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i urytkowania terenów
Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sani-

tarnej dopuszcza się odprowadzanie [cieków byto-

wych do szczelnych zbiorników bezodpEywowych i 
ich wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 
[cieków.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§16. Tereny objęte planem stanowią wEasno[ć 
gminy, w związku z tym nie ustala się stawki pro-

centowej, sEurącej naliczeniu jednorazowej opEaty 
od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§17. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Gminy Skoki.

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

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Skoki

(-) Zbigniew Kujawa
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Rozstrzygni3cie Rady 
Miejskiej Gminy Skoki ZaJ. nr 

2 do uchwaJy nr 
XXXVI/245/09 z dnia 

27.10.2009 r. 
Lp.

Data
wpJywu
uwagi

Nazwa
jednostki 

organizacyjnej 
i adres 

zgJaszaj0cego

Tre`! uwagi 

Oznaczenie
nieruchomo`ci

, której 
dotyczy 
uwaga

Ustalenia
projektu 

miejscoweg
o planu 

Uwaga
uwzgl3dniona

Uwaga nie 
uwzgl3dniona

Uwagi

1. 17.09.2009 
r. 

Osoba
fizyczna 

Wyrawam protest przeciw 
ustaleniom przyj3tym w 
projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Skoki w 
cz3`ci wsi SJawa Wlkp. na 
obszarze dziaJek nr 3/7, 3/8, 
3/9 i 3/10 w SJawie Wlkp. 
Uzasadnienie: 
W studium uwarunkowaL i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki 
przyj3tym uchwaJ0 Rady 
Miejskiej Gminy w Skokach nr 
L/305/98 z dnia 16.06.1998r. 
tereny bezpo`rednio 
s0siaduj0ce z w/w dziaJkami
stanowi0 J0czniki ekologiczne 
bez prawa zabudowy. W 
zwi0zku z tym sposób 
uwytkowania dziaJek 3/7, 3/8, 
3/9 i 3/10 w SJawie Wlkp. nie 
powinien ulec zmianie. Projekt 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego mowe by!
zaakceptowany pod warunkiem 
zmiany studium. L/305/98. 

nr 3/7, 3/8, 
3/9 i 3/10 w 
SJawie Wlkp. 

wszystkie
ustalenia 
planu

X Uzasadnienie:
Z tre`ci zJowonej uwagi 
wynika, we kwestionowany 
jest przyj3ty sposób 
uwytkowania na caJym
obszarze planu, z uwagi na 
J0czniki ekologiczne 
wyst3puj0ce poza jego 
granicami. DziaJki nr 
3/7,3/8,3/9,3/10, obj3te
projektem m.p.z.p w SJawie
Wlkp., wskazano w aktualnym 
studium uwarunkowaL i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Skoki, 
przyj3tym uchwaJ0 nr 
L/305/98 z dnia 16.06.1998 
r., jako ｭtereny 
zainwestowania jednostek 
osadniczychｬ. 
Przeznaczenie terenu ustalone 
w planie stanowi 
uszczegóJowienie kierunku 
polityki przestrzennej, przyj3tej 
w studium gminy. 
Ustalenia studium s0 wi0w0ce
dla organów gminy przy 
sporz0dzaniu projektu planu 
miejscowego, w zwi0zku z 
powywszym Rada Gminy Skoki 
postanowiJa nie uwzgl3dni!
w/w uwagi

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI OBEJMUJĄCEGO OBSZAR DZIADEK NR 3/7, 3/8, 3/9 I 3/10 
W SDAWIE WLKP.

Podczas wyEorenia do publicznego wglądu wyrej okre[lonego miejscowego planu wpEynęEa 1 uwaga
X - uwaga nieuwzględniona
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ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXXVI/245/09

Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27.10.2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
Rady Miejskiej Gminy Skoki o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skoki, obejmującym obszar dziaEek nr 3/7,3/8,3/9 i 3/10 w SEawie Wlkp., inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach
 ich finansowania

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) w 
związku z art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 
167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 
z pópn. zm.) Rada Miejska Gminy Skoki rozstrzyga, 
co następuje:

§1.1. Okre[la się sposób realizacji oraz zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych po-

trzeb wspólnoty, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogo-

wego;
2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-

cji, usuwania i oczyszczania [cieków komu-

nalnych, utrzymania czysto[ci i porządku oraz 
urządzeG sanitarnych, wysypisk i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w 
energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3) transportu zbiorowego.
2. Opis sposobu realizacji inwestycji:
1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgod-

nie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-

niach publicznych, samorządzie gminnym, go-

spodarce komunalnej i o ochronie [rodowiska;
2) Sposób realizacji inwestycji more ulegać mo-

dyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno - technologicznym, zgodnie z za-

sadą stosowania najlepszej dostępnej techniki 
(okre[lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnie 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [rodowiska 
Dz.U. z 2006 r. 128, poz. 902), o ile nie sta-

nowi naruszenia ustaleG planu;

3) Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
okre[lone w §1 realizowane będą w sposób 
okre[lony w art. 7 ustawy Prawo energetycz-
ne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625 z pópn. zm.);

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-

nych w §1, jest przedmiotem umowy zaintere-

sowanych stron.

§2.1. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
249, poz. 2104 z pópn. zm.) i jest ujmowane w 
uchwale Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą da zadaG wEasnych 
gminy.

§3.1. Zadania w zakresie budowy dróg publicz-
nych finansowane będą przez budret gminy lub na 
podstawie porozumieG z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągo-

wej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w §1 finansowane będą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu [cieków z dnia 7 czerw-

ca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-

nych, ciepEowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na pod-

stawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 z pópn. zm.).


