
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/229/2012 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Komorniki (I etap) i (II etap).  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591)
1)

 , art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) Rada Gminy 

Komorniki uchwala, co następuje:  

§ 1. Stwierdza się zgodność częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Komorniki (I etap) i (II etap) z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Komorniki, zatwierdzonym uchwałą Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 

października 2010r.  

§ 2. Uchwala się „Częściową zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Komorniki (I etap) i (II etap)”, będącą częściową zmianą: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki nr XX/123/2000 

z dnia 31 marca 2000r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 41 z 2000r., poz. 477) oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap) uchwalonego uchwałą Rady Gminy 

Komorniki nr XLIII/290/2002 z dnia 27 czerwca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 108 z 2002r., poz. 3027) oraz 

uchwałą Rady Gminy Komorniki nr XXXVIII/230/2005 z dnia 11 lipca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 140 

z 2005r., poz. 3871).  

§ 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 2, składa się z ustaleń 

będących treścią niniejszej uchwały oraz:  

1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały;  

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały;  

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 

420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 2012 r. poz. 567. 
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3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

DZIAŁ I 
Przepisy ustaleń ogólnych  

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Komorniki, o ile z treści przepisu nie 

wynika inaczej;  

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu na mapie w skali 1:1000;  

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

4) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektów 

kubaturowych do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach;  

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną 

odległość sytuowania skrajnej ściany budynku lub jej najbardziej wysuniętego elementu od linii 

rozgraniczającej drogi, rowu lub innego obiektu lub elementu liniowego, w stosunku do którego linia ta 

została określona;  

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi;  

8) zieleni krajobrazowej - należy przez to rozumieć nasadzenia zieleni o zróżnicowanej wysokości, 

wzbogacające krajobraz, w tym nasadzenia formowane w kształcie pasów, grup lub pojedynczych 

obiektów;  

9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie przeważające na danym terenie;  

10) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 

dopuszczone w ustaleniach planu;  

11) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci dachowych nie większym niż 

15°;  

12) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym kącie 

pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°;  

13) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich 

siedzib lub miejsc wykonywania działalności;  

14) reklamach - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub 

znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach;  

15) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w tym: 

tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu, oraz tablice z ogłoszeniami.  

§ 5. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3.  

DZIAŁ II 
Ustalenia szczegółowe  

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania  

§ 6. Na obszarze planu ustala się przeznaczenia podstawowe:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MN/US, 2MN/US;  
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2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN;  

3) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1US, 2US, 3US;  

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP;  

5) istniejące tereny leśne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL;  

6) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E, 2E,  

7) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 

4KDL;  

8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 

3KDD;  

9) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KX, 2KX, 3KX.  

§ 7. Linią ciągłą oznaczono na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania, określone w niniejszej uchwale.  

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;  

2) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;  

3) dopuszczenie sytuowania przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy schodów 

zewnętrznych, balkonów i wykuszy o głębokości nie przekraczającej 1,3 m od lica ściany budynku.  

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 9. 1. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów 

w przystosowanych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych miejscach, na terenie posesji 

i ich dalsze zagospodarowanie, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.  

2. Zakazuje się realizacji zmian ukształtowania terenu wykraczających poza zakres prac ziemnych, 

związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem terenu 3US, 2ZP, 3ZP i 4ZP.  

3. Obowiązuje dostosowanie posadowienia budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych oraz 

budynków usługowych do ukształtowania terenu z możliwością deniwelacji terenu działki w obrębie wjazdu do 

budynków i zjazdów na drogi publiczne.  

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN i 2MN obowiązują dopuszczalne poziomy 

hałasu jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową, określone w przepisach odrębnych.  

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach sportu i rekreacji 1MN/US, 2MN/US 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów na cele mieszkaniowo-usługowe, określone 

w przepisach odrębnych.  

Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 10. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w granicach obszaru oznaczonego 

symbolem 1MN/US ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych przy realizacji inwestycji 

związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a wymagających prac ziemnych. W uzasadnionym 

przypadku ustala się nakaz wstrzymania prac ziemnych i obowiązek przeprowadzenia ratowniczych badań 

wykopaliskowych. Na prowadzenie badań archeologicznych inwestor winien uzyskać pozwolenie 

konserwatorskie. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać przed wydaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę.  

Rozdział 5 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej  

§ 11. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.  
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Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy  

§ 12. 1. Ustala się, że na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem 1MN 

zabudowę oraz urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych 

oraz następujących warunków:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z budynkami 

gospodarczo-garażowymi;  

2) przeznaczenie uzupełniające – drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

3) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1200,0 m
2
;  

4) zabudowę sytuować w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;  

5) zakazuje się lokalizowania na jednej działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego;  

6) wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 9,5 m od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku 

do kalenicy dachu;  

7) powierzchnia zabudowy dla budynków gospodarczo-garażowych – do 60,0 m
2
;  

8) wysokość zabudowy gospodarczo-garażowej – do 6,0 m od poziomu terenu przed głównym wejściem lub 

wjazdem do budynku do kalenicy dachu;  

9) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego nie wyższy niż 0,8 m nad powierzchnię terenu przed 

głównym wejściem do budynku;  

10) dopuszcza się podpiwniczenie budynku mieszkalnego;  

11) ustala się dla wszystkich budynków dachy strome – dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 300 do 450; pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;  

12) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzchni działki budowlanej;  

13) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 70% powierzchni działki budowlanej;  

14) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:  

a) od drogi publicznej klasy lokalnej 3KDL, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii 

rozgraniczających dróg,  

b) od drogi publicznej klasy dojazdowej 2KDD, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi,  

15) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od granicy działki stanowiącej drogę 

wewnętrzną;  

16) w ramach poszczególnych działek budowlanych dopuszcza się realizację obiektów małej architektury oraz 

obiektów infrastruktury technicznej, dla których nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy;  

17) nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach budowlanych minimum 2 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, na jeden lokal mieszkalny, wliczając miejsca postojowe w garażu;  

18) w zależności od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwniczenia budynków, przeprowadzenie badań 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Ustala się, że na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem 2MN 

zabudowę oraz urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych 

oraz następujących warunków:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z budynkami 

gospodarczo-garażowymi;  

2) przeznaczenie uzupełniające – drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  
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3) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 2000,0 m
2
;  

4) zabudowę sytuować w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;  

5) zakazuje się lokalizowania na jednej działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego;  

6) wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 9,5 m od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku 

do kalenicy dachu;  

7) powierzchnia zabudowy dla budynków gospodarczo-garażowych – do 60,0 m
2
;  

8) wysokość zabudowy gospodarczo-garażowej – do 6,0 m od poziomu terenu przed głównym wejściem lub 

wjazdem do budynku do kalenicy dachu;  

9) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego nie wyższy niż 0,8 m nad powierzchnię terenu przed 

głównym wejściem do budynku;  

10) dopuszcza się podpiwniczenie budynku mieszkalnego;  

11) ustala się dla wszystkich budynków dachy strome – dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 30
0
do 45

0
; pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;  

12) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzchni działki budowlanej;  

13) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 70% powierzchni działki budowlanej;  

14) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:  

a) od drogi publicznej klasy lokalnej 3KDL, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii 

rozgraniczających dróg,  

b) od drogi publicznej klasy dojazdowej 2KDD, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi,  

c) od południowej granicy działki nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 20,0 m,  

15) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od granicy działki stanowiącej drogę 

wewnętrzną;  

16) w ramach poszczególnych działek budowlanych dopuszcza się realizację obiektów małej architektury oraz 

obiektów infrastruktury technicznej, dla których nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy;  

17) nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach budowlanych minimum 2 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, na jeden lokal mieszkalny, wliczając miejsca postojowe w garażu;  

18) w zależności od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwniczenia budynków, przeprowadzenie badań 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. Ustala się, że na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach sportu i rekreacji, 

oznaczonych symbolami 1MN/US, 2MN/US zabudowę oraz urządzenie terenu należy kształtować w sposób 

zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących warunków:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z budynkami 

gospodarczo-garażowymi i zabudowa usług sportu i rekreacji oraz usług turystycznych, w tym budynki 

oraz budowle sportowe;  

2) przeznaczenie uzupełniające – drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

3) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1200,0 m
2
;  

4) zabudowę sytuować w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;  

5) zakazuje się lokalizowania na jednej działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego;  

6) wysokość zabudowy do 9,5 m od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy dachu 

z zastrzeżeniem pkt 8;  

7) powierzchnia zabudowy dla budynków gospodarczo-garażowych – do 60,0 m
2
;  
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8) wysokość zabudowy gospodarczo-garażowej – do 6,0 m od poziomu terenu przed głównym wejściem lub 

wjazdem do budynku do kalenicy dachu;  

9) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego nie wyższy niż 0,8 m nad powierzchnię terenu przed 

głównym wejściem do budynku;  

10) dopuszcza się podpiwniczenie budynku mieszkalnego;  

11) ustala się dla wszystkich budynków dachy strome – dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 300 do 450; pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;  

12) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzchni działki budowlanej;  

13) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 70% powierzchni działki budowlanej;  

14) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:  

a) od dróg publicznych klasy lokalnej 1KDL, 2KDL i 4KDL nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 10,0 

m od linii rozgraniczających dróg,  

b) od drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD i 3 KDD, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od 

linii rozgraniczającej drogi,  

c) od terenu zieleni urządzonej 1ZP, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 10,0 m od linii 

rozgraniczającej terenu,  

15) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od granicy działki stanowiącej drogę 

wewnętrzną;  

16) w ramach poszczególnych działek budowlanych dopuszcza się realizację obiektów małej architektury oraz 

obiektów infrastruktury technicznej, dla których nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy;  

17) nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach budowlanych:  

a) minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na jeden lokal mieszkalny, wliczając 

miejsca postojowe w garażu;  

b) dla pozostałych obiektów - minimum 4 stanowiska postojowe na każde 100 m
2 
powierzchni użytkowej;  

18) w zależności od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwniczenia budynków, przeprowadzenie badań 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

19) dopuszcza się zachowanie istniejących parametrów i wskaźników kształtowania i zagospodarowania 

terenu dla istniejącej – remontowanej i przebudowywanej zabudowy.  

4. Ustala się, że na terenach sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami 1US, 2US, 3US, zabudowę oraz 

urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz 

następujących warunków:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług sportu i rekreacji oraz usług turystycznych, w tym budynki 

oraz budowle sportowe oraz hotele;  

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi gastronomiczne, infrastruktura techniczna, ścieżki i drogi 

wewnętrzne, parkingi;  

3) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać istniejące walory krajobrazowe poprzez lokalizację zieleni 

wkomponowanej w otoczenie;  

4) zagospodarowanie zielenią, w tym zielenią krajobrazową, wszystkich wolnych od utwardzenia terenów;  

5) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków glebowo-wodnych;  

6) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 5000,0 m
2
;  

7) zabudowę sytuować w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;  

8) wysokość zabudowy – do 15,0 m od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do 

najwyższego elementu budynku, w przypadku kształtowania połaci dachowych w formie przekryć 

krzywoliniowych, półokrągłych i łukowych; pokrycie z blachy, materiałów bitumicznych lub innych 

materiałów;  
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9) wysokość zabudowy – do 12,0 m od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy 

dachu, w przypadku stosowania dachów stromych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 300 

do 450; pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;  

10) wysokość zabudowy – do 8,0 m od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do 

najwyższego elementu budynku, w przypadku stosowania dachów płaskich; pokrycie z materiałów 

bitumicznych lub innych materiałów,  

11) poziom posadzki parteru budynku nie wyższy niż 0,8 m nad powierzchnię terenu przed głównym 

wejściem do budynku;  

12) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni działki budowlanej;  

13) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 50% powierzchni działki budowlanej;  

14) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;  

15) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

16) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od granicy działki stanowiącej drogę 

wewnętrzną;  

17) w ramach poszczególnych działek budowlanych dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, 

obiektów infrastruktury technicznej oraz tablic informacyjnych, dla których nie obowiązują 

nieprzekraczalne linie zabudowy;  

18) ograniczenie emisji hałasu, związanego z działalnością prowadzoną na terenach sportu i rekreacji do 

poziomów dopuszczalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

19) nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach budowlanych:  

a) dla obiektów gastronomicznych - minimum 36 stanowisk parkingowych na 100 miejsc 

konsumpcyjnych;  

b) dla obiektów zamieszkania zbiorowego - minimum 25 stanowisk parkingowych na każde 100 miejsc 

noclegowych,  

c) dla pozostałych obiektów - minimum 4 stanowiska postojowe na każde 100 m
2 
powierzchni użytkowej;  

20) w zależności od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwniczenia budynków, przeprowadzenie badań 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

21) dopuszcza się, na obszarze terenu 3US, zachowanie zbiorników wodnych powstałych podczas 

prowadzonej tymczasowo eksploatacji kruszywa naturalnego.  

5. Ustala się, że na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych symbolem 1ZP, 2ZP, 3ZP i 4ZP urządzenie 

terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących 

warunków:  

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;  

2) przeznaczenie uzupełniające – obiektów infrastruktury technicznej;  

3) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;  

4) ochronę istniejących drzew zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5) zakaz lokalizacji reklam;  

6) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków glebowo-wodnych;  

7) w obszarze 2ZP, 3ZP i 4ZP, dopuszcza się zachowanie zbiorników wodnych powstałych podczas 

prowadzonej tymczasowo eksploatacji kruszywa naturalnego.  

6. Ustala się zachowanie istniejących terenów leśnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 

2ZL i 3ZL.  

7. Ustala się, na terenach urządzeń elektroenergetycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1E, 

2E realizację słupowej lub wolnostojącej małogabarytowej stacji transformatorowej.  
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8. Dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, ustala się następujące zasady 

zagospodarowania:  

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;  

2) lokalizację chodników;  

3) stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury 

komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) dopuszczenie usytuowania przystanków autobusowych na jezdni oraz obiektów i urządzeń związanych 

z obsługą ruchu pasażerów w przypadku wyznaczenia trasy komunikacji zbiorowej;  

5) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych pod warunkiem zapewnienia przejścia i przejazdu  

6) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;  

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury i tablic informacyjnych.  

9. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej 1KDD, 2KDD, 3KDD, ustala się następujące zasady 

zagospodarowania:  

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;  

2) lokalizację chodnika;  

3) stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury 

komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;  

5) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;  

6) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury i tablic informacyjnych.  

10. Dla terenów ciągów pieszo-jezdnych 1KX, 2KX, 3KX, ustala się następujące zasady 

zagospodarowania:  

1) lokalizację dróg pieszych i ścieżek rowerowych;  

2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;  

3) dopuszczenie realizacji wspólnej nawierzchni dla ruchu rowerowego i pieszego;  

4) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;  

5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury i tablic informacyjnych;  

6) zakaz ruchu samochodowego i wyznaczania miejsc postojowych.  

11. Zasady wydzielania działek budowlanych określone w § 12 ust. 1 pkt 3; § 12 ust. 2 pkt 3; § 12 ust. 3 pkt 

3 oraz § 12 ust. 4 pkt 6 dla terenów 1MN, 2MN, 1MN/US, 2MN/US oraz 1US, 2US, 3US, nie dotyczą 

wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych oraz w celu regulacji granic 

miedzy sąsiadującymi nieruchomościami.  

Rozdział 7 

Granice i sposoby 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.  

§ 13. Sposób zagospodarowania terenów górniczych został określony w § 18.  

Rozdział 8 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym  

§ 14. W planie nie określa się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania w rozumieniu 

przepisów odrębnych i szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości.  
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Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy  

§ 15. Dla magistrali wodociągowej Ø1000 mm, ustala się strefę ochronną wyznaczoną na rysunku planu, 

dla której obowiązuje:  

a) zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów budowlanych,  

b) zakaz nasadzeń drzew i krzewów.  

Rozdział 10 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 16. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną przedmiotowego terenu z dróg publicznych klasy lokalnej 

1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL oraz dróg publicznych klasy dojazdowej 1KDD, 2KDD, 3KDD połączonych 

z zewnętrznym, istniejącym układem komunikacyjnym dróg publicznych, znajdujących się poza granicami 

obszaru objętego planem.  

2. Wyznacza się do obsługi komunikacyjnej terenu następujące drogi publiczne oraz ciągi pieszo-jezdne:  

a) lokalną, oznaczoną symbolem 1KDL o szerokości 20,0 m w liniach rozgraniczających,  

b) lokalne, oznaczone symbolami 2KDL, 3KDL i 4KDL o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,  

c) dojazdowe, oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,  

d) ciągi pieszo-jezdne, oznaczone symbolami 1KX, 2KX o szerokości 6,0 m w liniach rozgraniczających,  

e) ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem 3KX, o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających.  

3. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów z dróg wewnętrznych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 

15; § 12 ust. 2 pkt 15; § 12 ust. 3 pkt 15 i § 12 ust. 4 pkt 16, nie oznaczonych na rysunku planu, dla których 

ustala się minimalną szerokość 8,0 m.  

4. Ustala się zasady włączenia zjazdu na drogi publiczne z zachowaniem przepisów odrębnych.  

§ 17. Ustala się podłączenie budynków i obiektów do sieci infrastruktury technicznej, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych z zachowaniem następujących ustaleń, w tym:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych, ustala się korzystanie z istniejącej 

i projektowanej sieci wodociągowej;  

2) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych, ustala się docelowe odprowadzanie ścieków bytowych do 

oczyszczalni ścieków za pomocą kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na obszarze działki 

budowlanej;  

3) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych ustala się ich zagospodarowanie na obszarze 

działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi; wody opadowe z powierzchni dróg utwardzonych 

oraz miejsc parkingowych docelowo odprowadzać do kanalizacji deszczowej; dopuszcza się rozwiązana 

alternatywne – profilowanie konstrukcji drogowej przy rozprowadzaniu wód opadowych w ramach pasa 

odwadniającego lub sieci lokalnych studzienek drenarskich a także poprzez zastosowanie specjalnego 

rodzaju przepuszczalnej nawierzchni drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się zasilanie z istniejących i projektowanych sieci 

i urządzeń elektroenergetycznych, na warunkach uzyskanych od właściciela sieci elektroenergetycznej;  

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się przy ogrzewaniu budynków stosować paliwa charakteryzujące 

się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, tj.: paliwa płynne, gazowe i stałe oraz wykorzystywać 

alternatywne źródła energii;  

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się docelowe podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci gazowej; 

dopuszcza się lokalizację zbiornikowych instalacji na gaz płynny i olej opałowy;  

7) w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ustala się korzystanie z istniejących i projektowanych 

urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.  
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Rozdział 11 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

§ 18. 1. Ustala się tymczasowe zagospodarowanie terenu usług sportu – 3US, części terenów zieleni 

urządzonej 2ZP i 3ZP z zachowaniem istniejącego lasu 2ZL oraz terenu 4ZP, a także terenu ciągu pieszo-

jezdnego 3KX na cele eksploatacji kruszywa w oznaczonych na rysunku planu granicach wyznaczonych dla 

złóż „Komorniki” i „Komorniki 1”, w obszarze terenu górniczego z zachowaniem filarów ochronnych od 

lasów, pól i dróg.  

2. Eksploatacja kruszywa i sposób rekultywacji po zakończeniu eksploatacji nie może naruszać ustaleń 

niniejszego planu ani uniemożliwić ich późniejszej realizacji.  

3. Eksploatację złoża „Komorniki” i „Komorniki I” prowadzić zgodnie z uzyskanymi koncesjami na 

wydobywanie kopalin ze złóż.  

4. Do wywozu kruszywa ustala się drogę 1KDL i dalej drogi publiczne znajdujące się poza granicami 

obszaru objętego planem.  

5. Ustala się obowiązek zabezpieczenia wyrobiska zgodnie z przepisami prawa górniczego.  

6. Ustala się ochronę granic działek będących przedmiotem odrębnej własności, podczas eksploatacji 

kruszywa, poprzez wyznaczenie pasów ochronnych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

7. Zdejmowany nadkład należy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach zlokalizowanych na obszarze 

górniczym oraz zagospodarować go do rekultywacji terenu. Dopuszcza się wykorzystywanie do celów 

rekultywacji mas ziemnych przywożonych z poza obszaru eksploatacji, pod warunkiem ich przydatności 

i spełnienia warunków określonych w przepisach szczególnych.  

8. Ustala się eksploatację złoża kruszywa naturalnego z obszaru górniczego przy zachowaniu warunków 

koncesji, przepisów szczególnych i ustaleń niniejszej uchwały.  

9. Eksploatację należy prowadzić przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, szczególnie odnosi się to do 

zboczy wyrobiska, które należy formować przy uwzględnianiu kąta stoku naturalnego.  

10. Podczas eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych 

należy prowadzić gospodarkę bezodpadową.  

11. Ustala się sukcesywną rekultywację terenu wraz z postępem prac wydobywczych zgodnie 

z dokumentacją rekultywacyjną.  

Rozdział 12 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

§ 19. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w wysokości 30%  

DZIAŁ III 
Przepisy końcowe  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.  

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Komorniki  

(-) mgr Marian Adamski 
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XXVI/229/2012 

Rady Gminy Komorniki 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
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