
 

 

Uchwała Nr XII/121/12  

Rady Miejskiej Gminy Kłecko  

z dnia 26 marca 2012 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod 

budownictwo mieszkalno-usługowe i letniskowe dla obszaru działek nr ewid. 67 i 68 położonych 

w Gorzuchowie  

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

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr 

XXXIV/232/2010 z dnia 24.06.2010r. Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska Gminy Kłecko uchwala, co następuje:  

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo 

mieszkalno-usługowe i letniskowe dla obszaru działek nr ewid. 67 i 68 położonych w Gorzuchowie.”, zwany 

dalej planem.  

2.  Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 8,6 ha, którego granice naniesiono na rysunku 

będącym załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.  

3.  Ustalenia niniejszego planu, są zgodne, z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłecko (Uchwała Nr XVII/82/95 Rady Miejskiej Gminy Kłecko 

z dnia 11.12.1995r., zmienione uchwałami Nr: XXXII/226/01 z dnia 26.11.2001r., XX/143/04 z dnia 

29.11.2004r. oraz Nr XXX/234/10 z dnia 24.06.2010r.).  

4.  Plan składa się z ustaleń – stanowiących treść niniejszej uchwały wraz z następującymi integralnymi 

częściami:  

1) rysunkiem planu w skali 1 : 1000 – załącznik nr 1,  

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego 

do publicznego wglądu projektu planu – załącznik nr 2,  

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kłecko o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej,  

należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.  

5.  Oryginał rysunku planu wykonano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.  

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

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale,  

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko,  

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 pt.: "Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowe i letniskowe dla obszaru 

działek nr ewid. 67 i 68 położonych w Gorzuchowie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  
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4) obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolem literowym,  

5) działce budowlanej– należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, 

cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenie infrastruktury technicznej 

spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikających z przepisów prawa i aktów prawa 

miejscowego,  

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę rzutów pow. wszystkich budynków  

lokalizowanych na określonej działce, mierzoną po obrysie ścian kondygnacji przyziemnej,  

7) drodze publicznej - należy przez to rozumieć drogę publiczną w rozumieniu przepisów szczególnych,  

8) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogę, nie będącą drogą publiczną, która zapewnia 

działkom budowlanym dostęp do drogi publicznej,  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, 

w jakiej mogą znaleźć się budynki od linii rozgraniczającej terenu lub jeziora,  

10) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać 

na obszarze wyznaczonym w obrębie linii rozgraniczających i określone symbolem,  

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupełnia 

przeznaczenie podstawowe i może być dopuszczone pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających 

z przepisów odrębnych i ustaleń planu,  

12) zabudowie letniskowej – należy przez to rozumieć teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na 

którym obowiązuje podwyższony standard udziału powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 

ogólnej powierzchni działki,  

13) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowej do 25º,  

14) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 25°, dwu 

i wielospadowym z pokryciem dachowym z dachówki ceramicznej, betonowej lub blacho dachówki 

w kolorze ceglastoczerwonym,  

15) reklamie wolnostojącej - należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni do 2m
2 
nie związaną z obiektem 

kubaturowym wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem,  

16) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji o powierzchni 

powyżej 12m
2 
z elementami konstrukcyjnymi,  

17) masztach telekomunikacyjnych – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny z elementami 

konstrukcyjnymi oraz urządzeniami nadawczo-odbiorczymi,  

18) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,  

19) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięciach mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia określone 

w przepisach odrębnych,  

20) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi realizowane w zabudowie wyznaczonej 

w obszarze o tej funkcji w planie i nie zaliczone do przedsięwzięć wymienionych w punkcie 19.  

2. Następujące oznaczenia graficzne przyjęte jako obowiązujące na rysunku planu:  

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4) oznaczenie funkcji terenu symbolem i w odpowiedniej kolorystyce.  

3.  Następujące oznaczenia graficzne przyjęte na rysunku planu o charakterze informacyjnym:  

1)  oznaczenie stycznego do planu pasa drogowego KDL, stanowiącego powiatową drogę publiczną,  

2)  oznaczenie stycznego do planu terenu wód powierzchniowych WS - jeziora Gorzuchowskiego,  
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3)  oznaczenie podziału działek,  

4)  oznaczenie wysokiego poziomu wód gruntowych,  

5)  lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej – energetyka.  

§ 3. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania.  

1.  Przedmiotem ustaleń planu zawartym w tekście uchwały są:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone w niniejszej uchwale 

symbolem MN/U,  

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone w niniejszej uchwale symbolem 1MN, 

2MN,  

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej, oznaczone w niniejszej uchwale 

symbolem 1MNL, 2MNL, 3MNL,  

4)  tereny zieleni urządzonej, oznaczone w niniejszej uchwale symbolem 1ZP, 2ZP, 3ZP,  

5)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone w niniejszej uchwale symbolem 1KDW , 2KDW , 3KDW, 

4KDW,  

6)  tereny ciągów pieszych, oznaczone w niniejszej uchwale symbolem 5KP ,  

7)  tereny ciągów pieszych wewnętrznych, oznaczone w niniejszej uchwale symbolem 6KPw , 7KPw,  

8)  miejsce lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczone 

w niniejszej uchwale  

symbolem E .  

2.  Ustala się następujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy 

obowiązujące na obszarze całego planu:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą lokalizowania frontowej ściany głównej bryły budynku zgodnie 

z zasadą określoną na rysunku planu, a sytuowane przed tą linią elementy zagospodarowania terenu 

i zabudowy takie jak niezabudowane jednokondygnacyjne ganki wejściowe, podesty, schody nie mogą 

przekroczyć 10m
2 
powierzchni w rzucie poziomym i 20% powierzchni elewacji frontowej,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów podziemnych,  

3) zabudowę w granicach działki, dla których nie ustalono nieprzekraczalnej linii zabudowy, należy 

lokalizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego,  

4) ustaloną w przepisach szczegółowych wysokość zabudowy należy przyjmować od poziomu terenu, przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy,  

5) nową zabudowę kształtować w nawiązaniu do zabudowy istniejącej w zakresie kształtowania bryły, 

gabarytów, układów dachów, w tym sytuowania kalenicy względem dróg, kątów nachylenia połaci 

dachowych,  

6) w granicach poszczególnych terenów funkcjonalnych na potrzeby inwestorskie dopuszcza się podziały inne 

niż w ustaleniach planu przy zachowaniu parametrów wynikających z ustaleń planu,  

7) teren zieleni urządzonej oznaczony w niniejszej uchwale symbolem ZP należy realizować łącznie jako 

przynależny do sąsiadującego terenu MNL.  

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  

1. Obiekty kubaturowe należy realizować przy uwzględnieniu:  

1) architektura – w nawiązaniu do lokalnych tradycji, stosując regionalne rozwiązania detalu 

architektonicznego w tym: ganków, okiennic, formy dachu itp.,  

2) wysokich wymogów estetycznych, stosując kolorystykę wg ustaleń podanych w §2 ust.1 pkt. 14 

i zharmonizowaną z krajobrazem,  
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2.  Zieleń należy kształtować wykorzystując istniejącą rzeźbę terenu i przy zastosowaniu gatunków 

odpowiadających uwarunkowaniom dla danego środowiska naturalnego.  

3.  Zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych z istniejącymi i projektowanymi 

elementami dróg.  

4.  Ustala się zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych.  

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

1. W obszarze planu nie dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 19.  

2. Zdjęta warstwa gleby winna być zagospodarowana na terenach biologicznie czynnych.  

3. Zagospodarowanie części biologicznie czynnej działki należy wykonać poprzez nasadzenia rodzimymi 

gatunkami roślin, charakterystycznymi dla danego siedliska przyrodniczego; należy zadbać o jak największą 

różnorodność gatunkową i właściwą kompozycję zieleni.  

4. Zakazuje się wykonywania prac ziemnych zniekształcających powierzchnię terenu i zakłócających 

naturalny układ cieków.  

5. Zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

6. Zbędne masy ziemne powstałe w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować zgodnie 

z przepisami odrębnymi lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki, pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, 

o których mowa w przepisach odrębnych.  

7. Zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych do gruntu lub istniejących cieków wodnych; nie należy 

dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, przez 

niewłaściwe gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków.  

8. Ścieki bytowe należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych szamb, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

9. Wody opadowe i roztopowe:  

a) z powierzchni dachów, tarasów i nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować w obszarze własnej 

działki poprzez wykorzystanie zebranej wody do nawadniania terenów zielonych biologicznie czynnych, 

stosując rozwiązania np.: doły chłonne lub zbiorniki retencyjne zgodnie z przepisami odrębnymi,  

b) z pasów drogowych należy docelowo odprowadzić do gminnej kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

10.  Zaopatrzenie w ciepło – w źródłach wytwarzania energii w celach grzewczych, należy stosować paliwa 

charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak: paliwa płynne, gazowe i stałe (np. 

biomasa i drewno) lub alternatywne źródła energii.  

11.  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.  

12.  Wskazuje się, iż tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 1MNL, 2MNL, 3MNL 

w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

a tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U zalicza się do kategorii terenów mieszkaniowo-

usługowych, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach odrębnych,  

13. Plan znajduje się w obszarze zlewni chronionej Małej Wełny – ustala się obowiązek zastosowania 

odpowiednich środków technicznych, zabezpieczających wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem, 

zgodnie z przepisami szczególnymi,  

14.  Wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową nie mogą powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem  
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do którego inwestor posiada tytuł prawny. 15 .  Sposób posadowienia i podpiwniczenia budynku 

winien uwzględniać istniejące warunki gruntowo-wodne.  

16.  Zakazuje się przekraczania wskaźników intensywności zabudowy określonych w § 10.  

17.  Tereny wolne od utwardzeń należy zagospodarować zielenią.  

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej . Na obszarze 

objętym miejscowym planem, dla ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek 

prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji, w obrębie wykopów budowlanych. Przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

1.  Reklamy należy umieszczać na standartowych konstrukcjach o wysokości nie zagrażającej 

bezpieczeństwu w obszarze.  

2.  Ogrodzenia należy realizować jako ażurowe. Wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń frontowych 

wykonanych z prefabrykatów betonowych.  

§ 8. § 8 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażony na niebezpieczeństwo powodzi 

oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemi. Na terenie objętym planem nie występują: tereny i obiekty 

podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, górnicze, powodziowe oraz zagrożone 

osuwaniem się mas ziemi.  

§ 9. Wymagania wynikające ze szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu. W granicach opracowania planu, w obszarze stycznym do jeziora, mogą występować okresowe 

podwyższenia wód gruntowych z powodu spływu wód roztopowych, oznaczone wg ustaleń określonych na 

rysunku planu.  

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

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

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, zasady podziału, zasady obsługi 

w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, tymczasowej zabudowy i stawki wzrostu wartości 

nieruchomości.  

1.  Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonym w niniejszej uchwale 

symbolem MN/U , ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – budynki mieszkaniowe jednorodzinne i budynki usługowe nieuciążliwe 

w tym: handel, administracja, gastronomia, hotele, budynki zakwaterowania turystycznego, rekreacja 

i inne,  

2) przeznaczenie dopuszczalne – garaże, budynki gospodarcze, zespoły parkingów, drogi dojazdowe 

wewnętrzne, reklamy wolnostojące, infrastruktura techniczna w tym stacje transformatorowe,  

3) zakazuje się lokalizacji obiektów innych niż wymienione w punkcie 1 i 2,  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 i 6,0m od linii rozgraniczającej dróg – wg rysunku 

planu,  

b)  wysokość zabudowy:  

-  budynku usługowego – do 2 kondygnacji nadziemnych o maksymalnej wysokości 12,0 m,  

-  budynku mieszkalnego – do 2 kondygnacji nadziemnych o maksymalnej wysokości 9,0 m,  

-  budynku garażowego, gospodarczego – 1 kondygnacja nadziemna o maksymalnej wysokości 

6,0 m,  

-  nośników reklam – o maksymalnej wysokości 15 m,  

c) geometria dachu  
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-  budynki mieszkalne – dachy strome,  

-  budynki usługowe, gospodarcze i garażowe – dachy strome, dopuszcza się dachy płaskie,  

d)  parametry techniczne dróg dojazdowych wewnętrznych powinny odpowiadać parametrom 

technicznym dla dróg dojazdowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5)  parametry i sposób zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia zabudowy, w tym udział powierzchni utwardzonej - do 50% powierzchni terenu działki,  

b)  powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – do 220m
2
,  

c) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% powierzchni terenu działki,  

d)  budynki realizować jako wolnostojące lub bliźniacze,  

e) na działce budowlanej należy lokalizować jeden budynek mieszkalny,  

f) powierzchnia nowo wydzielanej działki – min. 1500 m
2
,  

g)  minimalna szerokość frontu działki – 25 m,  

h)  przy podziałach działek należy zapewnić dostęp do drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

przy  

zapewnieniu szerokości pasa dla drogi wewnętrznej - min. 5,0m,  

6)  zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) z istniejącej przyległej do planu drogi publicznej KDL i projektowanej drogi KDW, poprzez wjazd 

bramowy,  

b) potrzebne miejsca parkingowe realizować na własnej działce budowlanej przy założeniu:  

-  3 stanowiska na każde 100 m
2 
powierzchni użytkowej biur,  

-  3 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,  

-  3 stanowiska na każde 100 m
2 
powierzchni użytkowej obiektów usługowych,  

-  2 stanowiska na jeden budynek mieszkalny,  

c) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wg wymogów j. 

w.,  

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – należy realizować wg ustaleń §11 niniejszej 

uchwały,  

8)  dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych pod warunkiem, że ich funkcja jest związana 

z technologią realizacji obiektów właściwych, wg zapisów planu.  

9) ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w wysokości 10%.  

2.  Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym w niniejszej uchwale 

symbolem MN , ustala się:  

1)  przeznaczenie podstawowe – budynki mieszkaniowe jednorodzinne,  

2)  przeznaczenie dopuszczalne – budynki gospodarczo-garażowe, usługi lokalizowane, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, w budynkach mieszkalnych takie jak: poradnictwo prawne, medyczne, 

krawiectwo itp., drogi dojazdowe wewnętrzne, infrastruktura techniczna,  

3)  zakazuje się lokalizacji obiektów innych niż wymienione w punkcie 1 i 2,  

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0m i 8,0m od linii rozgraniczającej dróg – wg rysunku 

planu,  

b) wysokość zabudowy:  
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-  budynku mieszkalnego – do 2 kondygnacji nadziemnych o maksymalnej wysokości 9,0m,  

-  budynku garażowego, gospodarczego – 1 kondygnacja nadziemna o maksymalnej wysokości 

6,0m,  

c) geometria dachu – dachy strome,  

5)  parametry i sposób zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia zabudowy, w tym udział powierzchni utwardzonej - do 40% powierzchni terenu działki,  

b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 35% powierzchni terenu działki,  

c) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-garażowego – do 50m
2
,  

d)  na działce budowlanej należy lokalizować jeden budynek mieszkalny,  

e) budynki realizować w zabudowie wolnostojącej;  

f)  powierzchnia nowo wydzielanej działki – min. 800 m
2
,  

g)  minimalna szerokość frontu działki – 18 m,  

h) przy podziałach działek należy zapewnić dostęp do drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

przy  

zapewnieniu szerokości pasa dla drogi wewnętrznej - min. 5,0m,  

6)  zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) z istniejącej, przyległej do planu drogi publicznej KDL, projektowanych dróg KDW, poprzez wjazdy 

bramowe,  

b)  należy zabezpieczyć min 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny,  

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – należy realizować wg ustaleń §11 niniejszej 

uchwały,  

8)  dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych pod warunkiem, że ich funkcja jest związana 

z technologią realizacji obiektów właściwych wg zapisów planu.  

9) ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w wysokości 10%.  

3.  Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej, oznaczonym w niniejszej uchwale 

symbolem MNL , ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna letniskowa,  

2) przeznaczenie dopuszczalne – budynki gospodarcze, garaże, drogi dojazdowe wewnętrzne, infrastruktura 

techniczna,  

3) zakazuje się lokalizacji obiektów innych niż wymienione w punkcie 1 i 2,  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0m i 8,0m od linii rozgraniczającej dróg – wg rysunku 

planu,  

b) wysokość zabudowy:  

-  budynku mieszkalnego – do 2 kondygnacji nadziemnych o maksymalnej wysokości 10,0m,  

-  budynku garażowego, gospodarczego – 1 kondygnacja nadziemna o maksymalnej wysokości 

5,0m,  

c) geometria dachu – dachy strome,  

5)  parametry i sposób zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia zabudowy, w tym udział powierzchni utwardzonej - do 25% powierzchni terenu działki,  

b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 45% powierzchni terenu działki,  
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c) powierzchnie, o których mowa w lit. a i b, dla działek budowlanych należy liczyć łącznie z przyległym 

obszarem  

położonym w terenie zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie, oznaczonej symbolem ZP,  

d) na działce budowlanej należy lokalizować jeden budynek mieszkalny,  

e) budynki realizować w zabudowie wolnostojącej;  

f)  powierzchnia nowo wydzielanej działki – min. 1200 m
2
,  

g)  powierzchnię działki, o której mowa w lit. f należy liczyć łącznie z przyległym obszarem położonym 

w terenie zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie, oznaczonej symbolem ZP,  

h) minimalna szerokość frontu działki – 18 m,  

i) minimalną szerokość frontu działki, o której mowa w lit. h, należy liczyć łącznie z przyległym obszarem  

położonym w terenie zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie, oznaczonej symbolem ZP,  

j) przy podziałach działek należy zapewnić dostęp do drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

przy  

zapewnieniu szerokości pasa dla drogi wewnętrznej - min. 5,0m,  

6)  zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) z istniejącej, przyległej do planu drogi publicznej KDL, projektowanych dróg KDW, poprzez wjazdy 

bramowe,  

b)  należy zabezpieczyć min 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny,  

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – należy realizować wg ustaleń §11 niniejszej 

uchwały,  

8)  dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych pod warunkiem, że ich funkcja jest związana 

z technologią realizacji obiektów właściwych wg zapisów planu.  

9) ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w wysokości 10%.  

4. Na terenie zieleni urządzonej, oznaczonym w niniejszej uchwale symbolem ZP, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń niska i wysoka,  

2) przeznaczenie dopuszczalne – elementy małej architektury (ławki, siedziska, oświetlenie, kosze na śmieci 

i itp,) obiekty architektury ogrodowej np.: altana , posąg , wodotrysk ,pergole, urządzenia infrastruktury 

technicznej, oczka wodne,  

3) parametry i sposób zagospodarowania terenu:  

a) zagospodarowanie zielenią - to duża ilość trawników i przestrzeni otwartych z kompozycją drzew 

i krzewów o zróżnicowanej kolorystyce i odmianach,  

b)  utrzymanie zieleni umiejscowionej w naturalnym środowisku wzdłuż cieków i jezior – okresowo 

zalewanych, z możliwością nasadzenia drzew i krzewów odpowiadającym harmonii z otaczającym 

zagospodarowaniem przyrodniczym,  

c) powierzchnia utwardzona - maksimum 15% powierzchni terenu działki,,  

d)  powierzchnia biologicznie czynna - minimum 80% powierzchni terenu działki,,  

e) na terenach ZP obowiązują ustalenia zawarte w ust.3 pkt. 4 lit. c,  

f) zakaz lokalizacji budynków,  

g) sposób zagospodarowania realizować zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,  

h) powierzchnia nowo wydzielanej działki – zasady podziału należy realizować wg ustaleń §10 ust. 3 pkt.4 

lit. f oraz  

g niniejszej uchwały,  
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i) minimalna szerokość frontu działki – należy realizować wg ustaleń §10 ust. 3 pkt.4 lit. h oraz i niniejszej 

uchwały,  

j) przy podziałach działek należy zapewnić dostęp do drogi publicznej zgodnie z pkt.5 i przepisami 

odrębnymi,  

4) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych pod warunkiem, że ich funkcja jest związana 

z technologią realizacji  

obiektów właściwych wg zapisów planu,  

5) zasady obsługi komunikacyjnej - poprzez teren MNL do projektowanych dróg KDW,  

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – należy realizować wg ustaleń §11 niniejszej 

uchwały,  

7) ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w wysokości 0%.  

5. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonym w niniejszej uchwale symbolem KDW , ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi dojazdowej wewnętrznej,  

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna,  

3) parametry i sposób zagospodarowania terenu  

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10 m,  

b)  pas jezdni szerokości min 5,0 m,  

4) ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w wysokości 0%.  

6. Na terenie ciągu pieszego wewnętrznego, oznaczonym w niniejszej uchwale symbolem KPw , ustala 

się:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren przejść pieszych,  

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna,  

3) parametry i sposób zagospodarowania terenu  

a) dla 7KPw szerokość pasa pieszego w liniach rozgraniczających – 3m,  

b)  dla 6KPw szerokość pasa pieszego w liniach rozgraniczających – 6m,  

4) ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w wysokości 0%.  

7. Na terenie ciągu pieszego, oznaczonym w niniejszej uchwale symbolem KP , ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren przejść pieszych,  

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna,  

3) parametry i sposób zagospodarowania terenu  

a) dla 5KP szerokość pasa pieszego w liniach rozgraniczających – 3m,  

4) ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w wysokości 0%.  

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  

1.  W zakresie systemów komunikacji ustala się:  

1)  obszar opracowania styczny jest do drogi powiatowej nr 2154P, łączącej drogę wojewódzką 197 we 

wsi Polska Wieś poprzez Zakrzewo, Kamionek, Skrzetuszewo do drogi powiatowej nr 2199P. 

Projektowaną sieć drogową należy realizować zgodnie z ustaleniami §10 ust. 5, 6 i 7 oraz rysunkiem 

planu.  
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2)  powiązanie sieci z układem zewnętrznym (poza obszarem opracowania)oraz układ drogowy, należy 

realizować zgodnie z przepisami odrębnymi,  

3)  szczegółowe zasady obsługi poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej określa 

§10.  

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1)  projektowaną sieć wodociągową należy prowadzić w liniach rozgraniczających pasa drogowego 

oznaczonego symbolem KDW  

2) powiązanie sieci z układem zewnętrznym (poza obszarem opracowania), należy realizować zgodnie 

z przepisami  

odrębnymi.  

3)  podłączenie do sieci wodociągowej należy realizować z istniejącej (poza obszarem opracowania) lub 

projektowanej sieci na warunkach podanych przez zarządcę tej sieci.  

3.  W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:  

1)  odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanej poza obszarem opracowania sieci kanalizacyjnej,  

2) projektowaną sieć kanalizacyjną należy prowadzić w liniach rozgraniczających pasa drogowego ozn. 

symbolem KDW,  

3) powiązanie sieci z projektowanym układem zewnętrznym (poza obszarem opracowania), należy realizować 

zgodnie  

z przepisami odrębnymi,  

4)  podłączenie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej należy realizować z istniejącej (poza obszarem 

opracowania) lub projektowanej sieci na warunkach podanych przez zarządcę tej sieci.  

4.  W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się:  

1)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – należy realizować wg ustaleń określonych w §5 ust.8  

2) projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy prowadzić w liniach rozgraniczających pasa drogowego 

ozn.  

symbolem KDW,  

3) zachowanie istniejącego rowu melioracyjnego w pasie drogowym 1KDW i przejściu pieszym 6KP; 

dopuszcza się  

możliwość skanalizowania,  

4) powiązanie sieci z układem zewnętrznym (poza obszarem opracowania), należy realizować zgodnie 

z przepisami  

odrębnymi.  

5.  W zakresie sieci gazowej ustala się  

1) sieć gazową należy realizować z projektowanej sieci gazowej prowadzonej w liniach rozgraniczających 

pasa drogowego  

ozn. symbolem KDW  

2) powiązanie sieci z projektowanym układem zewnętrznym (poza obszarem opracowania), należy realizować 

zgodnie z  

przepisami odrębnymi.  

3) podłączenie do sieci gazowej należy realizować z projektowanej sieci na warunkach podanych przez 

zarządcę tej sieci; wyposażenie projektowanych obiektów w instalację gazową w obszarze planu, 

uwarunkowane jest wcześniejszą realizacja sieci dosyłowej.  

6.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:  
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1) sieć energetyczną należy realizować z istniejącej (poza obszarem opracowania) i projektowanej sieci 

elektroenergetycznej, prowadzonej w liniach rozgraniczających pasa drogowego ozn. symbolem KDW, 

poza pasem jezdnym,  

2) powiązanie sieci z układem zewnętrznym (poza obszarem opracowania), należy realizować zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

3) zasilanie terenu liniami kablowymi poprzez złącza kablowe sytuowane w linii ogrodzenia; pobór energii 

elektrycznej ze stacji transformatorowych należy realizowana warunkach podanych każdorazowo przez 

aktualnego dysponenta energii i sieci,  

4) lokalizację stacji transformatorowej słupowej ozn. symbolem E w obszarze pasa drogowego drogi 2KDW, 

należy sytuować poza pasem jezdnym, bez wydzielania działki,  

5) powiązanie stacji z istniejącą (poza obszarem opracowania) siecią SN należy realizować liniami kablowymi 

SN-15kV,  

6) zachowanie dla istniejących i projektowanych linii energetycznych stref ochronnych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  

7) zakazuje się budowy masztów z turbinami wiatrowymi.  

7.  W zakresie telekomunikacji ustala się:  

1) sieć telekomunikacyjną należy realizować z projektowanej sieci telekomunikacyjnej prowadzonej w liniach 

rozgraniczających pasa drogowego ozn. symbolem KDW,  

2) powiązanie sieci z układem zewnętrznym (poza obszarem opracowania), należy realizować zgodnie  

z przepisami odrębnymi.  

3) podłączenie do sieci telekomunikacyjnej należy realizować z istniejącej lub projektowanej w ciągach  

komunikacyjnych sieci, na warunkach podanych przez zarządcę sieci,  

4) w obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie masztów telekomunikacyjnych o nieznacznym 

oddziaływaniu,  

5) dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o pow. nie mniejszej niż 25m
2
, dla lokalizacji masztów  

telekomunikacyjnych o nieznacznym oddziaływaniu.  

8. W zakresie sieci cieplnej ustala się – zaopatrzenie w ciepło należy realizować wg ustaleń określonych 

w §5 ust.9.  

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się – gromadzenie i wywóz realizować wg ustaleń określonych 

w §5 ust.10.  

10. W sytuacji braku możliwości prowadzenia liniowej infrastruktury technicznej w pasie technicznym 

dróg, prowadzenie  

jej poza nimi, nie jest odstępstwem od planu.  

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gminy Kłecko.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko  

(-) Mieczysław Szczepański 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/121/12 

Rady Miejskiej Gminy Kłecko 

z dnia 26 marca 2012 r. 
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