
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/288/2014 

RADY GMINY BUDZYŃ 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego 

w rejonie ulicy Margonińskiej (I etap). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, ze zmianami) art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Budzyń Nr 

XXXVIII/328/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej (I 

etap), Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje: 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego 

w rejonie ulicy Margonińskiej (I etap), zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, uchwalonego uchwałą nr 

X/60/99 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 1999 r. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono graficznie na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy 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, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, a także narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 

2) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

2. Na obszarze objętym planem znajduje się archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca 

część terenów o symbolach: MN10, MN11, MN12, US2 i KDD9. 

3. Na obszarze objętym planem nie ustala się: 
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1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

3) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich ponownym podziałem. 

§ 3. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące oznaczenia graficzne określone na rysunku: 

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

2) obowiązujące linie zabudowy, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) wymagany kierunek przeważającej kalenicy. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne określone na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią 

ustaleń planu. 

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku – MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczenie na rysunku – MNU, 

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczenie na rysunku – RM, 

4) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczenie na rysunku – US, 

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczenie na rysunku – ZP, 

6) tereny wód śródlądowych, oznaczenie na rysunku – Ws, 

7) teren lasów, oznaczenie na rysunku – ZL, 

8) tereny drogi lokalnej publicznej, oznaczenie na rysunku – KDL, 

9) tereny dróg dojazdowych publicznych, oznaczenie na rysunku – KDD, 

10) tereny dróg pieszo-jezdnych, oznaczenie na rysunku – KDX, 

11) tereny komunikacji publicznej pieszo-rowerowej, oznaczenie na rysunku KX, 

12) tereny obsługi komunikacji, oznaczenie na rysunku – KS, 

13) teren infrastruktury, oznaczenie na rysunku: 

a) K – kanalizacja, 

b) E – elektroenergetyka. 

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz o różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania ustalonych 

niniejszą uchwałą lub rozdzielone terenami o innej funkcji oznaczono wyróżnikami cyfrowymi (1,2, ...). 

§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

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

oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznaczeniem graficznym na rysunku planu, 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie, które nie mogą być przekroczone przez 

żadną ścianę budynku, przy czym budynek nie musi być usytuowany na tych liniach; okapy, gzymsy, 

balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy, schody zewnętrzne i pochylenia mogą 

przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,5 m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, 

obiektów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń i małej architektury, 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie, na których musi być usytuowane min. 80% 

długości frontowej ściany budynku; okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia 

wejściowe, tarasy, schody zewnętrzne i pochylenia mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,5 m; 

obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń 

i małej architektury, 
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4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję terenu, która przeważa na obszarze 

wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

5) poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed 

wejściem głównym do budynku, nie będącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub 

technicznych. 

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) lokalizacja budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na 

rysunku planu, 

2) w stosunku do zabudowy istniejącej dopuszcza się zachowanie jej dotychczasowego usytuowania i sposobu 

użytkowania oraz wykonywania remontów i przebudowy; w przypadku rozbudowy lub zmiany sposobu 

użytkowania zabudowy, należy stosować ustalenia planu, 

3) dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów do czasu realizacji zagospodarowania 

określonego w planie, z wykluczeniem realizacji nowych obiektów niezgodnych z ustaleniami planu, 

4) ustala się konieczność zapewnienia na każdej działce budowlanej bezpośredniego dostępu do dróg 

publicznych lub ciągów pieszo-jezdnych, 

5) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, blachy 

od strony terenów dróg publicznych, 

6) ustala się wysokość ogrodzenia: 

a) od strony dróg – nie więcej niż 1,5 m, 

b) nie wymienionego w lit. a – nie więcej niż 2 m, 

7) ustala się elewacje w odcieniach jasnych, pastelowych z dopuszczeniem elementów drewnianych 

i kamiennych w kolorach naturalnych, 

8) ustala się pokrycie dachu dachówką lub materiałem imitującym dachówkę w kolorach ceglastym, 

ciemnoczerwonym lub grafitowym, 

9) na obszarze objętym planem nie lokalizuje się wolno stojących budowli równych lub wyższych niż 50,0 m 

nad poziom terenu, wymagających przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia do właściwego 

organu lotniczego, wynikającego z przepisów prawa lotniczego. 

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ochronę środowiska realizuje się przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu wiejskiego, 

odbiór ścieków bytowych kanalizacją sanitarną do istniejącej oczyszczalni ścieków, 

2) zagospodarowanie terenów podporządkowuje się przepisom szczególnym, zabezpieczającym 

w maksymalnym stopniu środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami i skażeniami, 

3) zbędne masy ziemne powstające podczas realizacji inwestycji, należy wykorzystać w pierwszej kolejności 

do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ekranujące, 

4) w zakresie ochrony przed hałasem tereny oznaczone symbolem: 

a) MN – zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) MNU – zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych, 

c) RM – zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej, 

d) US – zalicza się do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

5) w razie natrafienia na istniejący drenaż przy budowie obiektów, należy go ominąć, względnie przebudować 

na warunkach określonych przez jego dysponenta, 

6) wyłączenie z zabudowy terenów zieleni leśnej tworzącej ekosystem zieleni, 
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7) ochronę wód podziemnych poprzez nakaz zbiorowego odbioru ścieków, 

8) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

§ 8. W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się prowadzenie 

badań archeologicznych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu 

w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w §2 ust. 2. 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić jako sieci podziemne w liniach rozgraniczających dróg, 

w sytuacji braku możliwości w liniach rozgraniczających innych terenów, 

2) wodociąg należy budować w układzie pierścieniowym w powiązaniu z wodociągiem istniejącym poza 

obszarem objętym planem, zasilając go z istniejących ujęć wody, 

3) w obrębie obszaru objętego planem należy zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych (zbiorniki 

na wodę, hydranty) oraz drogi pożarowe zapewniające swobodny dojazd dla jednostek straży pożarnej oraz 

warunki do prowadzenia działań ratowniczych, 

4) sieć kanalizacji sanitarnej budować należy w układzie grawitacyjno-pompowym z podłączeniem do 

rurociągu tłocznego tłoczącego ścieki do oczyszczalni ścieków; do czasu zrealizowania systemu 

odprowadzania ścieków komunalnych dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe, 

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci średniego i niskiego napięcia, 

a) dla prowadzenia sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia rezerwuje się teren w liniach 

rozgraniczających ulic, tereny zieleni urządzonej, 

b) dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie warunków technicznych uzyskanych 

od gestora sieci i wybudowaniu nowych linii kablowych 0,4 kV, 

7) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: 

a) pochodzących z terenów zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej, usług oraz sportu i rekreacji 

– poprzez odprowadzenie ich na własny teren nieutwardzony do dołów chłonnych lub do zbiorników 

retencyjnych, 

b) pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych i jezdni poprzez projektowaną kanalizację 

deszczową dla projektowanej oczyszczalni wód opadowych zlokalizowanej na terenie projektowanej 

przepompowni ścieków; do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

8) nakazuje się selektywne gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania w specjalnych 

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

i ich dalsze zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

9) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

10) nakaz stosowania do wytwarzania energii do celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi 

wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności oraz dopuszczenie 

stosowania odnawialnych źródeł energii z zastrzeżeniem pkt 8, 

11) odprowadzenie ścieków bytowych poprzez kanalizację ściekową, 

12) w zakresie telekomunikacji dopuszcza się dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub radiową 

siecią telekomunikacyjną, 

13) na obszarze objętym planem ustala się możliwość sytuowania budowli infrastruktury technicznej, które 

nie są wymienione w uchwale, z obowiązkiem zapewnienia dostępu eksploatacyjnego. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
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1) zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia droga powiatowa nr 1488P – ulica 

Margonińska (teren poza planem), 

2) na obszarze objętym planem projektowane drogi publiczne (gminne) służą obsłudze wyznaczonych 

terenów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 

3) dopuszcza się lokalizację dodatkowych nie wymienionych planem elementów układu komunikacyjnego, 

w tym drogowych obiektów inżynierskich oraz sieci infrastruktury technicznej, 

4) w zależności do programu funkcjonalnego zapewnienie na każdej działce pełnych potrzeb parkingowych 

dla samochodów osobowych, przy czym nie mniej niż: 

a) dwa miejsca na jeden budynek mieszkalny, 

b) jedno miejsce parkingowe na każde 40 m
2 
powierzchni użytkowej usług. 

Rozdział 2. 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, MN13, MN14, MN15, 

MN16, ustala się: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) na terenie jednej działki dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego, w tym 

z wbudowanym, dobudowanym garażem oraz jednego budynku garażowego, gospodarczego lub 

garażowo-gospodarczego, 

b) powierzchnia całkowita zabudowy nie więcej niż 35% powierzchni działki, w tym powierzchnia 

zabudowy wolnostojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: nie więcej 

niż 70,0 m
2
, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 40% powierzchni działki, 

d) wysokość zabudowy: 

- budynku mieszkalnego: nie wyżej niż 9,0 m, 

- wolnostojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: nie wyżej niż 6,0 m, 

e) liczba kondygnacji nadziemnych: 

- budynku mieszkalnego: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

- wolnostojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja 

nadziemna z rzędną okapu na wysokości 3,5 m p.p.t., 

f) geometria dachów: 

- budynku mieszkalnego: dachy dwu lub wielospadowe, 

- wolnostojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: dachy dwu lub 

wielospadowe, 

g) nachylenie połaci dachowych: 

- budynku mieszkalnego: 25°-45°, 

- wolnostojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: nie mniejsze niż 

20°, 

h) kolor dachów budynków mieszkalnych – stosowanie zbliżonej kolorystyki pokryć dachowych na 

wszystkich budynkach: w odcieniach ciemnoczerwonym, ceglanym lub grafitowym. Do wykończenia 

elewacji i dachów budynków zakazuje się barw w odcieniach agresywnych nie zharmonizowanych 

z otoczeniem, 

i) usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku mieszkalnego równolegle do obowiązującej lub 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
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j) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego budynku garażowego, gospodarczego lub garażowo-

gospodarczego w głębi działki w odległości od bocznej granicy działki 1,5 m z zakazem lokalizacji przy 

granicy działki, 

k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4, 

l) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,15, 

2) ogrodzenie ażurowe o wysokości 1,5 m, 

3) na terenach MN1, MN13, MN15 preferuje się w strefie frontowej działek uzupełnienie ich 

zagospodarowania zielenią o zwartej strukturze, poprawiającej warunki estetyczne terenu oraz dopuszcza 

się zastosowanie środków zapewniających dopuszczalny poziom hałasu w środowisku. 

§ 12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonych na rysunku 

symbolem MNU1, MNU2 ustala się: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) na terenie jednej działki dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

mieszkalno-usługowego z dopuszczeniem wbudowanego, dobudowanego garażu, jednego budynku 

usługowego oraz jednego wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego, 

b) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych wolnostojących, 

c) powierzchnię całkowitą zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki, w tym powierzchnia 

zabudowy wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego nie więcej niż 80,0 m
2
, 

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 40% powierzchni terenu, 

e) wysokość zabudowy: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – nie wyżej niż 9,0 m, 

- wolnostojącego budynku usługowego, garażowego, garażowo-gospodarczego – nie wyżej niż 7,0 m, 

f) liczba kondygnacji nadziemnych: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze użytkowe, 

- wolnostojącego budynku usługowego, garażowego, garażowo-gospodarczego: maksymalnie dwie 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

g) geometria dachów: 

- budynku mieszkalnego, mieszkano-usługowego – dachy dwuspadowe, wielospadowe, 

- wolnostojącego budynku usługowego, garażowego, garażowo-gospodarczego – dachy dwuspadowe, 

wielospadowe, dachy jednospadowe, dopuszcza się dachy płaskie, 

h) nachylenie połaci dachowych: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – 25°-45°, 

- wolnostojącego budynku usługowego, garażowego, garażowo-gospodarczego – nie mniejsze niż 20°, 

i) usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – równolegle do 

obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,15, 

k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5, 

2) obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości miejsc postojowych dla potrzeb projektowanej zabudowy na 

terenie własnej działki, 

3) na terenie MNU1 preferuje się w strefie frontowej działek uzupełnienie ich zagospodarowania zielenią 

izolacyjną o zwartej strukturze, poprawiającej warunki estetyczne terenu oraz dopuszcza się zastosowanie 

środków zapewniających dopuszczalny poziom hałasu w środowisku. 
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§ 13. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonym na rysunku symbolem RM, ustala się: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością rozbiórki, przebudowy i rozbudowy, 

2) dopuszcza się funkcje usług rekreacji oraz agroturystyki, 

3) prawo uzupełniania zabudowy w granicach działki zagrodowej o budynki służące produkcji rolnej, 

4) w przypadku przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego – wysokość do II kondygnacji 

nadziemnych w tym poddasze użytkowe z dachem stromym o dowolnym nachyleniu i geometrii połaci 

dachowych, 

5) w przypadku przebudowy lub rozbudowy oraz lokalizacji nowych – wysokość budynków gospodarczych – 

do II kondygnacji nadziemnych wymaganej dla funkcji obiektu z dachem dwuspadowym o nachyleniu 

połaci nie mniejszym niż 20°, 

6) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 60% terenu działki oraz nie większej niż 10% powierzchni 

terenu jako powierzchni uszczelnionej i pozostałej jako terenu biologicznie czynnego, 

7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,7, 

8) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,2, 

9) preferuje się w strefie frontowej działek uzupełnienie ich zagospodarowania zielenią o zwartej strukturze, 

poprawiającej warunki estetyczne terenu oraz dopuszcza się zastosowanie środków zapewniających 

dopuszczalny poziom hałasu w środowisku. 

§ 14. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalania i podziału nieruchomości, 

2) na obszarze objętym planem dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości, 

3) w sytuacji, o której mowa w pkt 2 ustala się: 

a) minimalną wielkość działki i minimalną szerokość frontu działki odpowiednio: 

- dla terenów oznaczonych symbolami MN1, MN4, MN5, MN10 – 800 m
2 
i 20 m, 

- dla terenów oznaczonych symbolami MN7, MN11, MN14 – 1000 m
2 
i 20 m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN2 – 600 m
2 
i 25 m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN3 – 900 m
2 
i 20 m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN8 – 1000 m
2 
i 20 m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN6 – 600 m
2 
i 20 m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN12 – 700 m
2 
i 25 m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN16 – 1000 m
2 
i 25 m, 

- dla terenów oznaczonych symbolami MN13 i MN15 – 900 m
2 
i 25 m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN9 ustala się jedną działkę o powierzchni 0,31 ha, w tym 

zbiornik wód stojących, 

- dla terenów oznaczonych symbolami MNU1 i MNU2 – 1000 m
2 
i 20 m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem RM – 1000 m
2 
i 30 m, 

- dla pozostałych terenów – 25 m
2 
i 5 m, 

b) dla każdej działki budowlanej należy zapewnić bezpośredni dostęp do drogi publicznej, 

c) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń minimalnych szerokości frontów dla działek narożnych, w takim 

przypadku należy zapewnić każdej działce bezpośredni zjazd indywidualny o minimalnej szerokości 4,5 

m na drogę publiczną. 

§ 15. Dla terenu usług sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku symbolem US1, ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe – zespół boisk sportowych oraz zieleni, budynków zaplecza socjalnego, 

obiektów małej architektury, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi gastronomii, handlu o łącznej powierzchni nie większej niż 200,0 m
2
, 

3) dopuszcza się sytuowanie zespołu obiektów związanych z wyznaczoną funkcją, komunikacji wewnętrznej, 

miejsc postojowych, sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej, 

4) wysokość budynków – jedna kondygnacja nadziemna z dachem stromym o nachyleniu nie mniejszym niż 

20°, 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 30% terenu o wyznaczonej funkcji, 

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,25, 

7) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1, 

8) obowiązkowe zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż jedno miejsce 

postojowe na 40 m
2 
powierzchni użytkowej obiektów, 

9) obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi dojazdowej KDD8 oraz istniejącym zjazdem z drogi 

powiatowej KX2. 

§ 16. Dla terenu usług sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku symbolem US2, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji i zieleni urządzonej, 

2) dopuszcza się lokalizację placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury, 

3) lokalizację budynków usługowych na potrzeby obsługi jak: budynki sanitarne, gospodarcze i socjalno-

biurowe, budynki z usługami gastronomicznymi, 

4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1, 

5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3, 

6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,4, 

7) wysokość zabudowy do 7,0 m, 

8) dach stromy dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 30-45°, dopuszcza się dach płaski, 

9) teren biologicznie czynny minimum 60% powierzchni. 

§ 17. Dla terenu usług sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku symbolem US3, ustala się: 

1) teren projektowanych urządzeń aktywnego wypoczynku z placami zabaw dla dzieci oraz urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych z ciągami spacerowymi, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

3) możliwość usytuowania elementów małej architektury, 

4) dopuszcza się budowę zespołu obiektów usług handlu i gastronomii o powierzchni nie większej niż 200,0 

m2, 

5) wysokość budynków – jedna kondygnacja nadziemna z dachem stromym o nachyleniu nie mniejszym niż 

20°, 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 40% powierzchni działki, 

7) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1, 

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3, 

9) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,4. 

§ 18. Dla terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

E1 i E2, ustala się: 

1) lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną, 

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwiązanych z funkcją terenu, 
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3) maksymalną wysokość budynków – 6,0 m, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05-0,6, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy 

do powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – 15% powierzchni działki budowlanej, 

6) geometria dachów – dachy płaskie lub strome, 

7) obowiązek zapewnienia co najmniej dwóch miejsc postojowych w ramach terenu E, 

8) zakaz podziału terenu celem wydzielenia nowych działek, 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej, dostęp z przyległych dróg. 

§ 19. Dla terenów infrastruktury – kanalizacja, oznaczonych na rysunku planu symbolem K, ustala się: 

1) dopuszczenie lokalizacji, przepompowni ścieków komunalnych i oczyszczalni wód deszczowych, 

2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,2, 

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8, 

4) dopuszczalne wydzielenia działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi, 

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dostęp z przyległej drogi. 

§ 20. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku symbolami: ZP1, ZP2 i ZP3 ustala się: 

1) teren ZP1 i ZP2: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej niepublicznej, 

b) tereny stanowią zwartą zieleń służącą ochronie akustycznej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1), za wyjątkiem dojść oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych, 

d) dostęp komunikacyjny od strony dróg publicznych KDL i KDD2, 

2) teren ZP3: 

a) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej niepublicznej, 

b) teren stanowi zwartą zieleń służącą ochronie akustycznej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN2), za wyjątkiem dojść oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) zakazuje się lokalizowanie obiektów budowlanych, 

d) dostęp komunikacyjny z drogi publicznej KDD2, 

3) na wszystkich terenach ZP dopuszcza się możliwość realizacji obiektów małej architektury, 

4) nie ustala się zasad kształtowania, zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów. 

§ 21. Dla terenów wód śródlądowych, oznaczonych na rysunku symbolem Ws ustala się: 

1) zachowanie cieku, rowu otwartego, 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów inżynierskich, 

3) zakaz lokalizacji budynków, nasadzeń i ogrodzeń, 

4) zachować pas techniczny o szerokości 2-3 m od rowu melioracyjnego, 

§ 22. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku symbolem ZL ustala się: 

1) prawo prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, 

2) zakaz zabudowy budynkami i budowlami, 

3) dopuszcza się lokalizację dróg technicznych dla służb leśnych oraz dróg pieszych. 

§ 23. 1. Zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia publiczna droga 

powiatowa (ulica Margonińska) poprzez istniejące zjazdy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 
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2. Obsługę wewnętrzną zapewniają drogi publiczne obejmujące: 

1) projektowaną drogę lokalną (KDL), 

2) projektowane drogi dojazdowe (KDD), 

3) projektowane drogi pieszo-jezdne (KDX), 

4) tereny komunikacji pieszo-rowerowej (KX). 

3. Dla terenu oznaczonego: 

1) KDL: 

a) projektowana droga lokalna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) w liniach rozgraniczających możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

d) nawierzchnia utwardzona, 

e) w pasie drogowym drogi lokalnej, należy stosować zasadę wyznaczania tylko miejsc czasowego postoju, 

o ile nie powoduje to ograniczeń ruchu drogowego, 

2) KDD1: 

a) projektowana droga dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) w liniach rozgraniczających możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

d) nawierzchnia utwardzona, 

e) w pasie drogowym drogi lokalnej, należy stosować zasadę wyznaczania tylko miejsc czasowego postoju, 

o ile nie powoduje to ograniczeń ruchu drogowego, 

3) KDD3: 

a) projektowana droga dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) nawierzchnia drogi utwardzona, 

d) w liniach rozgraniczających możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

e) w pasie drogowym drogi należy stosować zasadę wyznaczania miejsc czasowego postoju, o ile 

nie powoduje to ograniczeń ruchu drogowym, 

4) KDD2, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDD9, KDD10, KDD11: 

a) projektowane drogi dojazdowe, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) nawierzchnia drogi utwardzona, 

d) w liniach rozgraniczających możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

5) KDD8: 

a) projektowana droga dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0-11,0 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem 

planu, 

c) nawierzchnia drogi utwardzona, 

d) w liniach rozgraniczających możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

6) KDX1: 

a) projektowana droga pieszo-jezdna, 
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b) szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) nawierzchnia drogi utwardzona, 

d) w liniach rozgraniczających możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

7) KDX2: 

a) istniejąca droga gruntowa, projektowana droga pieszo-jezdna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zróżnicowana – 6,0-8,0 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie 

z rysunkiem planu, 

c) nawierzchnia drogi utwardzona, 

d) w liniach rozgraniczających możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

8) KX1, KX2, KX3, KX4, KX5: 

a) istniejące teren komunikacji pieszo-rowerowej, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zróżnicowana – 2,0-2,5 m, 

c) nawierzchnia utwardzona, 

d) w liniach rozgraniczających dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

§ 24. Dla terenów obsługi komunikacji oznaczonych symbolem KS, zagospodarowanie należy kształtować 

w sposób zapewniający zachowanie przepisów Polskich Norm oraz następujących warunków: 

1) ustala się wyznaczenie miejsc parkingowych, przy czym: 

a) dopuszcza się lokalizację parkingów ogólnodostępnych, chodników i zieleni urządzonej, 

b) konstrukcja nawierzchni powinna charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością 

i odpornością na powstawanie kolein, 

c) ustala się realizację dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 5,0 m, 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie mniej niż 30% powierzchni terenu, 

2) zakaz zabudowy kubaturowej: dopuszcza się realizację obiektu związanego z ochroną i monitoringiem 

porządku na terenie parkingu. 

Rozdział 3. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 25. Na obszarze objętym ustaleniami niniejszego planu ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu 

jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem planu w wysokości: 

1) 20 % dla terenów oznaczonych symbolami MN 

2) 20 % dla terenów oznaczonych symbolami MN/U, 

3) 10 % dla pozostałych terenów. 

§ 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń. 

§ 27. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Łasecki 
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