
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/121/2012 

RADY GMINY BRALIN 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

teren dz. ew. nr 551 i części dz. nr ew. 552 w Bralinie  

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

Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XIV/71/2011 Rady Gminy 

Bralin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren dz. nr 551 i części dz. nr 552 w Bralinie, 

stwierdzając, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bralin”, Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:  

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren 

działki ew. nr 551 i części działki ew. nr 552 w Bralinie - w granicach określonych na załączniku nr 1 do 

uchwały.  

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych 

w poniższych pkt od 1 do 10, w planie nie określa się:  

1) zasad ochrony środowiska i przyrody;  

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej 

intensywność zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy;  

5) 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;  

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;  

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;  

9) zasad modernizacji i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej;  

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.  
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§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią uchwały;  

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;  

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie 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.  

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami 

planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

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

3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem R.  

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

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 

1 ust. 1 uchwały;  

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, o którym mowa w § 2 pkt 

1 uchwały;  

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

oznaczony symbolem przeznaczenia, zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;  

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone 

planem jako przeważające na wyznaczonym terenie;  

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca 

podstawowe przeznaczenie terenu.  

Rozdział 2. 

USTALENIA OGÓLNE  

§ 5. W zakresie zasad ochrony krajobrazu kulturowego, na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz 

umieszczania nośników i urządzeń reklamowych.  

§ 6. W zakresie zasad budowy infrastruktury technicznej, na całym obszarze objętym planem ustala się 

zakaz realizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.  

Rozdział 3. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§ 7. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.R, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;  

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się wykorzystywanie gruntów do celów 

rolniczych;  

3) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia infrastruktury 

telekomunikacyjnej;  

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) ustala się zakaz lokalizacji budynków,  

b) ustala się zakaz lokalizacji budowli rolniczych o wysokości przekraczającej 1,0 m,  

c) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z przęsłami wykonanymi z prefabrykatów 

betonowych i blach.  
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Rozdział 4. 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 8. Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

ustala się w wysokości 1%.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Fras 
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XXIV/121/2012 

Rady Gminy Bralin 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 

 do Uchwały Nr XXIV/121/2012 

Rady Gminy Bralin 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu  

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Bralin stwierdza, że do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren dz. ew. nr 551 

i części dz. nr ew. 552 w Bralinie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 04.05.2012r. do 

05.06.2012r., w terminie do dnia 15.06.2012r. nie wpłynęły żadne uwagi. Tym samym Rada Gminy Bralin 

stwierdza brak podstaw do czynności związanych z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag.  
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Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Nr XXIV/121/2012 

Rady Gminy Bralin 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych  

Rada Gminy Bralin stwierdza, iż ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru obejmującego teren dz. ew. nr 551 i części dz. nr ew. 552 w Bralinie nie przewidują realizacji 

nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 

i wymagających finansowania z budżetu gminy.  
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