
 

 

UCHWAŁA NR X/52/16 

RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE 

z dnia 9 marca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Miejska 

Górka - rejon ulicy Hubala 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 20 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r. poz.199 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady 

Miejskiej w Miejskiej Górce nr XLIII/215/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Miejska Górka – rejon 

ulicy Hubala Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska 

Górka - rejon ulicy Hubala – zwany dalej planem, zgodnie ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną ustaloną w 

„Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka”, 

uchwalonym uchwałą Nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 października 2007 r. oraz 

uchwałą Nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2011 r . zmieniającymi uchwałę Nr 

XXXVIII/286 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28.12.2001 r. w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka” 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1, obowiązuje na terenie działek zawartych w rejonie ulicy Hubala 

położonych w obrębie ewidencyjnym Miejska Górka, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo 

wielkopolskie, zgodnie ze studium, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Granice terenu objętego planem określono na rysunku planu – załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 4. Integralną część planu stanowi: 

1) tekst planu – będący treścią niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 do uchwały – część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000 obejmujący teren, o którym 

mowa w § 2; 

3) załącznik nr 2 do uchwały – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu; 

4) załącznik nr 3 do uchwały – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce o sposobie realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania. 
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§ 5. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy dla obszaru, o którym mowa w § 2, dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej. 

§ 6. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami); 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miejskiej Górce; 

3) liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy 

przez to rozumieć linie wyznaczające tereny o odmiennym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania (struktura funkcjonalna terenów wyodrębniona barwnie); 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w 

jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu; 

5) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę 

powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na terenie objętym planem w 

odniesieniu do powierzchni terenu objętego planem; 

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

wyznaczony na rysunku liniami rozgraniczającymi; 

7) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z 

aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych; 

8) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia nie zaliczone do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko lub potencjalnie znacząco wpływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 7. Zakres planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. 

§ 8. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) oznaczenia literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą rysunku planu; 

3) pozostałe oznaczenia liniowe, charakteryzujące granice terenu, linie zabudowy, gazociąg wraz ze strefą 

ochronną. 

§ 9. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zgodnego z planem dopuszcza się utrzymanie jego 

dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególnymi i 

obowiązującymi decyzjami administracyjnymi. 

Rozdział 2. 

Przepisy szczegółowe 

§ 10. Dla terenu określonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się następujące przeznaczenie: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 

3MN, 4MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej – oznaczone na 

rysunku planu symbolem 1MN/U, 2 MN/U; 

3) teren zabudowy usługowej - oznaczony na rysunku planu symbolem U; 

4) teren komunikacji – parking – oznaczony na załączniku graficznym symbolem KP; 

5) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD; 

6) teren strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia, oznaczony na załączniku graficznym symbolem 

ZP/G. 
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§ 11. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się: 

a) lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej na 

terenach oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN, 

b) sytuowanie budynków zgodnie z liniami zabudowy określonymi w planie, 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych lub garażowych także przy granicach 

działek budowlanych, 

b) umieszczanie szyldów o powierzchni nie większej niż 2,0 m2, wyłącznie na elewacjach budynków lub 

na ogrodzeniach, 

c) lokalizację tablic reklamowych, o powierzchni nie większej niż 1 m2 i wysokości nie większej niż 2,5 m, 

d) lokalizację obiektów małej architektury; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i 

budowli, wznoszonych wyłącznie na czas budowy. 

§ 12. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się: 

a) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz dalsze zagospodarowanie zgodnie 

z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie i przepisami odrębnymi, 

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

c) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac w obrębie terenu lub usuwania 

ich zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach 

oznaczonych symbolami MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach 

MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, 

e) ograniczenie emisji hałasu w środowisku związanego z prowadzona działalnością na terenie oznaczonym 

symbolami literowym MN/U i U do poziomów dopuszczalnych na granicy terenów sąsiadujących 

wymagających ochrony akustycznej. 

2) zakazuje się: 

a) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi, 

b) lokalizowania inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej. 

§ 13. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

Większość obszaru objętego planem znajduje się w granicach ochrony krajobrazowej – otoczenia zabytku 

wyznaczonym w celu ochrony wartości widokowych założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego 

miasta Miejska Górka wpisanego do rejestru zabytków. Południowa część terenu objętego planem położona 

jest w granicach założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Miejska Górka wpisanego do 

rejestru zabytków pod Nr 1161/A decyzja z dnia 17.01.1990 r. Wskazane jest uzgodnienie koncepcji 

architektonicznej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obowiązują przepisy o ochronie zabytków. 

Teren objęty planem należy objąć strefą W – ochrony archeologicznej. Obowiązuje nakaz prowadzenia 

badań archeologicznych, których zakres i rodzaj należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

§ 14. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 

się ustaleń ze względu na brak określenia obszarów przestrzeni publicznej w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru objętego planem. 
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§ 15. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, 

maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 

czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 

miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 3MN obowiązują następujące ustalenia: 

a) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem plan, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30% powierzchni 

działki budowlanej, 

c) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1, 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4, 

e) ustala się maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie większą niż 10,0 m, licząc 

od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

f) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówką, lub 

materiałem dachówkopodobnym, o kątach nachylenia od 30° do 45°; ustawienie najdłuższej kalenicy 

równolegle do frontu działki, 

g) dopuszcza się stosowanie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych częściowo dachów płaskich, na 

powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całego dachu, 

h) ustala się maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, oraz maksymalnie jedna 

kondygnacja podziemna dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

i) budynki gospodarcze gospodarczo-garażowe, lub garażowe zintegrowane z budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi lub wolnostojące, 

j) budynki gospodarcze, gospodarczo-garażowe lub garażowe wyłącznie jednokondygnacyjne, z dachami 

dwuspadowymi lub wielospadowymi o kątach nachylenia od 25° do 45°, dostosowanymi do kąta i 

geometrii dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jego kolorystyki, dopuszcza się dachy 

płaskie kryte blachą trapezową dla budynków wolnostojących o wysokości nieprzekraczającej 3,5 m, 

k) ustala się maksymalną wysokość dla budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych lub 

garażowych – 5,50 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

l) dopuszcza się wydzielenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu użytkowego z 

przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

m) ustala się miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 

każdą działkę budowlaną. W przypadku zlokalizowania w budynku mieszkalnym lokalu użytkowego, 

nakaz zabezpieczenia dodatkowo 2 stanowisk postojowych, 

n) miejsca postojowe należy wyznaczyć na terenie każdej działki budowlanej, 

o) ustala się wjazdy na działki budowlane z dróg publicznych lokalnych KD, 

p) ustala się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

terenu, 

q) ustala się powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 750 m², z wyłączeniem 

działek przeznaczonych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) dla terenu oznaczonego na załączniku graficznym symbolem 2 MN, 4MN obowiązują następujące 

ustalenia: 

a) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30% powierzchni 

działki budowlanej, 

b) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej, 

c) teren przeznacza się pod poszerzenie działek ewidencyjnych sąsiednich, 
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d) ustala się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

terenu, 

e) dopuszcza się realizację zjazdów na drogę publiczną. 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN/U oraz 2 MN/U obowiązują następujące 

ustalenia: 

a) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30% powierzchni 

działki budowlanej, 

c) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1, 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,9, 

e) ustala się maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku usługowego nie 

większą niż 10,0 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

f) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych strome, dwu lub wielospadowe, kryte 

dachówką, lub materiałem dachówkopodobnym, o kątach nachylenia od 20° do 45°, 

g) dopuszcza się stosowanie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych częściowo dachów 

płaskich, na powierzchni nie przekraczającej 40% powierzchni całego dachu, 

h) ustala się maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, oraz maksymalnie jedna 

kondygnacja podziemna, 

i) budynki gospodarcze, gospodarczo-garażowe lub garażowe wyłącznie jednokondygnacyjne, z dachami 

dwuspadowymi lub wielospadowymi o kątach nachylenia od 25° do 45°, dostosowanymi do kąta i 

geometrii dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jego kolorystyki, dopuszcza się dachy 

płaskie kryte blachą trapezową dla budynków wolnostojących o wysokości nieprzekraczającej 3,5 m, 

j) ustala się maksymalną wysokość dla budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych lub 

garażowych – 5,50 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

k) ustala się miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 

każdą działkę budowlaną. W przypadku zabudowy usługowej, nakaz realizacji dodatkowo 1 miejsca 

postojowego na każdego zatrudnionego, oraz miejsc postojowych dla osób wyposażonych w kartę 

parkingową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

l) miejsca postojowe należy wyznaczyć na terenie każdej działki budowlanej, 

m) ustala się wjazdy na działki budowlane z dróg lokalnych KD, 

n) ustala się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

terenu, 

o) ustala się powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m², z wyłączeniem 

działek przeznaczonych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U obowiązują następujące ustalenia: 

a) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,9, 

d) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30% powierzchni 

działki budowlanej, 

e) ustala się maksymalną wysokość budynków nie większą niż 10,0 m, licząc od poziomu terenu do 

najwyższego punktu dachu, 

f) dachy budynków płaskie, strome, dwu lub wielospadowe, o kątach nachylenia od 12° do 45°, 

g) ustala się maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, oraz maksymalnie jedna 

kondygnacja podziemna, 
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h) budynki gospodarcze, gospodarczo-garażowe lub garażowe wyłącznie jednokondygnacyjne, z dachami 

płaskimi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o kątach nachylenia od 12° do 45°, 

i) ustala się maksymalną wysokość dla budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych lub 

garażowych – 6,0 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

j) ustala się nakaz zabezpieczenia minimalnie 1 miejsca postojowego na każdą zatrudnioną osobę oraz 

miejsc postojowych dla osób wyposażonych w kartę parkingową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

k) miejsca postojowe wyznaczyć w obrębie terenu każdej działki budowlanej, 

l) ustala się wjazdy na działki budowlane z dróg lokalnych KD, 

m) ustala się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

terenu, 

n) ustala się powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, nie mniejszą niż 1200 m². 

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP obowiązują następujące ustalenia: 

a) ustala się realizację obiektów i sieci infrastruktury drogowej - parkingu, 

b) ustala się realizacje minimalnie 2 miejsc postojowych zaopatrzonych w kartę parkingową, 

c) dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz 

obiektów małej architektury, 

6) dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem KD obowiązują następujące ustalenia: 

a) dopuszcza się lokalizację pieszo-jezdni, 

b) ustala się minimalną szerokość jezdni 5 m, 

c) dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zakazuje się zabudowy niezwiązanej funkcjonalnie z infrastrukturą drogową z uwzględnieniem lit e, 

e) podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne stawiane poszczególnym ciągom komunikacyjnym 

należy określać w oparciu o przepisy szczególne. 

7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/G obowiązują następujące ustalenia: 

a) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP/G, zakazuje się wznoszenia obiektów 

budowlanych, lokalizowania określonych obiektów terenowych, urządzania składów i magazynów, 

b) w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąc drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o 

średnicy do DN 300 włącznie oraz 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi 

gazociągu do pni drzew, 

c) lokalizacja dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych możliwa jest w odległości minimum 6,0 m na 

stronę od osi gazociągu do krawędzi terenu, 

d) dopuszcza się skrzyżowanie gazociągu z drogami i innymi inwestycjami liniowymi jednak wszelkie 

prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu 

ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej, 

e) szerokość strefy kontrolowanej gazociągu uzależniona jest od roku jego budowy, średnicy, ciśnienia 

nominalnego oraz rodzaju obiektu lokalizowanego w jego sąsiedztwie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 16. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - nie podejmuje się ustaleń ze 

względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem. 

§ 17. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym: nie przewiduje się scalania i podziału nieruchomości, wymagających wszczęcia procedury w 

rozumieniu przepisów odrębnych. 
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§ 18. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 

1) wszelkie projektowane na obszarze objętym planem budowle o wysokości równej lub większej niż 50 m 

npt. należy każdorazowo uzgadniać z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – przed 

wydaniem pozwolenia na ich budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) w 50-metrowej strefie ochronnej od cmentarza zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

związanych z produkcją, przechowywaniem artykułów żywności oraz zakładów żywienia zbiorowego 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) wprowadza się pas wolny od zabudowy wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV o szerokości 7,50, w którym 

obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i zadrzewień. 

§ 19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej ustala się: 

1) komunikacja: 

a) obsługa komunikacyjna terenu objętego planem poprzez drogi publiczne lokalne, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KD. 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, 

b) woda dla celów przeciwpożarowych powinna być dostępna w ilości zapewniającej jej wymagane 

zapotrzebowanie dla celów przeciwpożarowych z urządzeń służących do jej dostarczania do celów 

bytowo-gospodarczych. W przypadku gdy zasoby nie zapewniają wymaganej ilości dla celów 

przeciwpożarowych należy wykonać uzupełniające źródło wody zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych: 

a) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych poprzez zbiorczą sieć kanalizacyjną do 

komunalnej oczyszczalni ścieków. Do czasu zrealizowania systemu odprowadzenia ścieków bytowych i 

komunalnych dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych, pod warunkiem 

okresowego ich opróżniania przez wyspecjalizowane firmy, 

b) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej; dopuszcza się 

również odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów 

chłonnych lub zbiorników retencyjnych. dopuszcza się lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki w 

postaci wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, przed 

wprowadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) w zakresie systemów zaopatrzenia w ciepło: 

a) ustala się system indywidualny preferujący ekologiczne nośniki energii z zastosowaniem technologii 

niskoemisyjnych i paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących i projektowanych sieci i 

urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) w zakresie telekomunikacji: 

a) budowa i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej wg przepisów odrębnych; 

7) zasilanie w media według warunków uzyskiwanych do pozwolenia na budowę, określonych przez 

dostawcę; 

8) parametry techniczne budowanych i modernizowanych sieci oraz szczegółowe ich rozmieszczenie zostaną 

określone w specjalistycznych opracowaniach branżowych; 

9) rozbudowa i modernizacja sieci infrastruktury technicznej oraz systemów komunikacji wg przepisów 

odrębnych; 

10) budowa innych elementów infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 
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§ 20. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

ustala się: 

1) lokalizowanie obiektów tymczasowych, niezbędnych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z 

podstawową funkcją terenu i wznoszonych wyłącznie na czas budowy; 

2) możliwość tymczasowego zastosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy sieci infrastruktury technicznej. 

Rozdział 3. 

Ustalenia inne 

§ 21. Teren objęty planem nie wymaga zgody Ministra Rolnictwa lub Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne uzyskanej 

na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 22. Określa się stawkę procentową na podstawie której pobiera się opłatę o której mowa w art. 36 ust 4 

ustawy dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) 1MN – 4MN 10%; 

2) 1MN/U – 2 MN/U- 10%; 

3) U - 10%; 

4) KP -1%, 

5) KD – 1%; 

6) ZP/G – 1%; 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki. 

§ 24. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr 

XVIII/96/2008 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11.06.2008 r.; opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 poz. 2526 z dnia 21.08.2008 r., w zakresie objętym 

niniejszą uchwała. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady  

(-) Barbara Szewczyk  
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr X/52/16 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

z dnia 9 marca 2016 r. 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr X/52/16 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

z dnia 9 marca 2016 r. 
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Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr X/52/16 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

z dnia 9 marca 2016 r. 
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