
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2014 

RADY GMINY ZANIEMYŚL 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Doliwcu Leśnym, obręb geodezyjny 

Łękno w gm. Zaniemyśl 

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

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), po stwierdzeniu, że ustalenia planu 

nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl 

Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Doliwcu Leśnym, obręb geodezyjny 

Łękno w gm. Zaniemyśl. 

§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące 

treścią niniejszej uchwały. 

§ 3. Integralną częścią planu są: 

1) rysunek planu, w skali 1:2000 - załączniki nr 1; 

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Zaniemyśl o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3. 

DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 

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

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu 

nie wynika inaczej; 

2) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000, będący załącznikiem nr 1; 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Zaniemyśl, o ile z treści przepisu 

nie wynika inaczej; 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi; 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać 

na danym terenie. 
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§ 5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na obszarze 

objętym planem. 

2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XXVI/196/2013 z dnia 25 marca 

2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Doliwcu, obręb Łękno w gm. Zaniemyśl. 

§ 6. 1. Planem objęto obszar o powierzchni ok. 1,5584 ha. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest w gminie Zaniemyśl w obrębie geodezyjnym Łękno, 

stanowi enklawę rolną w obszarze leśnym pomiędzy dwoma jeziorami „Jeziory Małe” a jeziorem „Jeziory 

Wielkie”. Na przedmiotowym obszarze znajduje się wododział. 

§ 7. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3 pkt 1, 

stanowią one granice zatwierdzenia. 

DZIAŁ II. 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1. 

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

zagospodarowania 

§ 8. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenia podstawowe: 

1) tereny rolnicze zagrożone powodzią, oznaczone na rysunku planu symbolem: R/ZZ; 

2) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunkach planu symbolem: WS; 

3) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem: KD. 

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

różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 10. Na obszarze objętym planem ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, zgodnie 

z przepisami prawa. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco lub 

potencjalnie oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego. 

§ 12. Na obszarze objętym planem zakazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi przez 

gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków w sposób sprzeczny z przepisami prawa. 

§ 13. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz uszkadzania powierzchni terenu poprzez zmianę jego 

rzeźby. 

§ 14. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym 

planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie ustala się. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

W obszarze objętym planem nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Rozdział 6. 

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

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

Nie ustala się. 

Rozdział 7. 

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

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych 

W granicach planu występują tereny zagrożone powodzią, stosuje się ustalenia zapisane w §16 

§ 15. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie 

z ustaleniami planu i przepisami prawa. 

Rozdział 8. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

Nie ustala się. 

Rozdział 9. 

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

zabudowy 

§ 16. Z zastrzeżeniem § 11, ustala się zakaz zabudowy na obszarze objętym planem. 

§ 17. W granicach terenu KD dopuszcza się lokalizowanie ciągu pieszo - rowerowego. 

§ 18. Na obszarze planu dopuszcza się realizację urządzeń hydrotechnicznych związanych z piętrzeniem 

jezior śródleśnych. 

Rozdział 10. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

W zakresie infrastruktury technicznej nie ustala się. 

§ 19. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem za pośrednictwem istniejącego układu 

komunikacyjnego, znajdującego się poza granicami planu. 

Rozdział 11. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie ustala się. 

Rozdział 12. 

Stawki procentowe 

§ 20. 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 1%. 

DZIAŁ III. 

Przepisy końcowe 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Alina Frąckowiak
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rysunek planu w skali 1:2000 
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