
 

 

UCHWAŁA NR XLV/575/14 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości 

Słonawy, gmina Oborniki. 

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

poz. 594 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska 

w Obornikach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki", po stwierdzeniu, że plan nie narusza  ustaleń zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, zatwierdzonej uchwałą  nr 

XIV/141/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 października 2011 r. 

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany rysunkiem planu, opracowany w skali 1:1000 

i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości 

Słonawy, gmina Oborniki; 

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach, o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach, o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej od strony drogi wewnętrznej, na którą 

ustalony jest zjazd; 

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie określające najmniejszą 

dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku w stosunku do linii rozgraniczających; 

3) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 

sytuowania zewnętrznego lica ściany budynku w stosunku do linii rozgraniczającej tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy czym linia ta nie dotyczy takich elementów 

budynków jak: balkony, okapy, wykusze, gzymsy, tarasy, schody, pochylnie; 

4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej 

wynosi nie więcej niż 30%; 
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5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków położonych w obrębie 

działki budowlanej liczoną jako rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię tej 

działki; 

6) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedziby 

lub miejsca wykonywania działalności; 

7) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub 

edukacji ekologicznej; 

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 

9) urządzeniu reklamowym – 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 drogowych; 

10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni 

całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej do powierzchni tej 

działki budowlanej. 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN/ZZ, 2MN/ZZ; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 3MN, 4MN, 

5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN; 

3) teren zieleni urządzonej, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZP/ZZ; 

4) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy 

wyznaczonymi na rysunku planu: 

a) odległość nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy na terenach 1MN/ZZ, 2MN/ZZ, 3MN, 

4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW – 

6,0 m, 

b) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenach 4MN, 6MN, od linii rozgraniczającej drogi 

powiatowej nr 1847P zlokalizowanej poza granicami planu – 18,0 m, 

c) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenach 2MN/ZZ, 3MN, od linii rozgraniczającej drogi 

znajdującej się poza granicami planu – 6,0 m, 

d) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenach 1MN/ZZ, 2MN/ZZ od obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem placów budów, 

b) ogrodzeń pełnych oraz z betonowych elementów prefabrykowanych, 

c) urządzeń reklamowych, 

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się lokalizację: 

a) dojść i dojazdów, 

b) urządzeń budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, 

c) obiektów małej architektury, 
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d) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,6 m, z zastrzeżeniem §7 pkt 3), 

e) tablic informacyjnych, 

f) szyldów na ogrodzeniach lub elewacjach budynków na wysokości kondygnacji parteru, o powierzchni 

jednego szyldu nie większej niż: 

- 1,0 m
2 
w przypadku umieszczenia w układzie równoległym do elewacji lub ogrodzenia, 

- 0,5 m
2 

w przypadku umieszczenia w układzie prostopadłym do elewacji, gdzie długość szyldu wraz 

z elementami mocującymi nie może być większa niż 1,0 m. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się: 

a) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego uzyskanie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku na terenach 1MN/ZZ, 2MN/ZZ, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN – jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) ochronę istniejących drzew, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg ich 

przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń na danym terenie, 

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia, 

d) zaopatrzenie budynków mieszkalnych w wodę pitną z sieci wodociągowej, 

e) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej, z dopuszczeniem ich 

odprowadzenia do sieci kanalizacji, 

f) odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem ich gromadzenia 

w szczelnych zbiornikach bezodpływowych do czasu jej realizacji, 

g) segregację odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach oraz ich 

zagospodarowanie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem 

inwestycji z zakresu łączności publicznej oraz przedsięwzięć dopuszczonych planem, 

b) przydomowych elektrowni wiatrowych; 

3) dopuszcza się: 

a) zagospodarowania mas ziemnych w obrębie działki budowlanej lub przetransportowanie w miejsce 

wskazane przez właściwe służby gminne, 

b) stosowanie indywidualnych źródeł zasilania w energię cieplną spełniających wymogi określone 

przepisami odrębnymi, 

c) zasilania w ciepło z zastosowaniem alternatywnych, w szczególności odnawialnych źródeł energii, 

traktowanych jako źródło zapewniające całkowite lub częściowe zapotrzebowanie w ciepło, 

z zastrzeżeniem pkt 2) lit b). 

§ 6. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/ZZ, 2MN/ZZ, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN 

1) ustala się: 

a) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, 

z uwzględnieniem pkt 3) lit. a), 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem  lit. c, 

c) na terenie 1MN/ZZ powierzchnię zabudowy nie większą niż 3% powierzchni działki budowlanej, 

d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej, 

z zastrzeżeniem  lit. e, 
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e) na terenie 1MN/ZZ powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni działki 

budowlanej, 

f) wysokość budynku mieszkalnego, nie większą niż 9,0 m i nie większą niż dwie kondygnacje nadziemne, 

g) wysokość budynku garażowego albo gospodarczego nie większą niż 5,5 m, 

h) powierzchnię zabudowy budynku garażowego albo gospodarczego nie większą niż 50,0 m
2
, 

i) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,008 i nie większą niż 0,6, 

j) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m, z zastrzeżeniem pkt 3) lit. c), 

k) dachy strome, o kącie nachylenia nie mniejszym niż 25
0 
i nie większym niż 45

0
, 

l) jasną, pastelową kolorystykę elewacji, 

m) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację 

obiektów infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż: 

- na terenach 2MN/ZZ, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN - 600,0 m
2
, 

- na terenie 1MN/ZZ - 10 000,0 m
2
, 

- na terenie 9MN - 3 000,0 m
2
, 

n) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 

w łącznej liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny jednorodzinny 

oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego, albo 

dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego, 

o) dostęp terenów 1MN/ZZ, 2MN/ZZ, 3MN, do położonych poza granicami planu: drogi wewnętrznej 

oraz drogi publicznej powiatowej nr 1847P, poprzez ustaloną planem drogę wewnętrzną 1KDW, 

p) dostęp terenów 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, do położonej poza granicami planu drogi 

publicznej powiatowej nr 1847P, poprzez ustaloną planem drogę wewnętrzną 2KDW, 

q) nakaz zapewnienia na terenie 1MN/ZZ dostępu terenu ZP/ZZ do drogi wewnętrznej 1KDW; 

2) zakazuje się na terenie 4MN, 6MN, lokalizacji bezpośrednich zjazdów z działek budowlanych, na 

przyległą drogę publiczną powiatową nr 1847P, położoną poza granicami planu; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację budynku garażowego albo gospodarczego, 

b) lokalizację kondygnację podziemnych, z zastrzeżeniem §8, 

c) na terenie 5MN, zmniejszenie szerokości frontu działki budowlanej do 15,0 m, wyłącznie dla działek 

budowlanych zlokalizowanych przy nieprzelotowych zakończeniach dróg, 

d) wydzielanie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej. 

§ 7. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

oznaczonego rysunku planu symbolem ZP/ZZ 

1) ustala się: 

a) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu, 

b) zagospodarowanie terenu zielenią niską, 

c) dostęp terenu do położonych poza granicami planu: drogi wewnętrznej oraz drogi publicznej powiatowej  

nr 1847P, poprzez teren 1MN/ZZ i ustaloną planem drogę wewnętrzną 1KDW; 

2) zakazuje się: 

a) lokalizacji zabudowy, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 

c) przekształcania terenu, 
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d) nasadzeń drzew, 

e) lokalizacji utwardzonych, nieprzepuszczalnych nawierzchni; 

3) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń wyłącznie z siatki, bez podmurówki. 

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

ustala się uwzględnienie w lokalizacji oraz konstrukcji budynków, strefy szczególnych, lokalnych warunków 

gruntowo-wodnych, ze specjalnym uwzględnieniem terenów oznaczonych na rysunku planu. 

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych, ustala się: 

1) uwzględnienie w lokalizacji budynków odległości od granicy lasu; 

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu, ograniczeń wynikających z lokalizacji obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią, oznaczonego na rysunku planu, na terenie ZP/ZZ oraz w części terenów 1MN/ZZ i 

2MN/ZZ; 

3) zakaz zabudowy w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonego na rysunku planu, na 

terenach 1MN/ZZ i 2MN/ZZ. 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, na terenach dróg 

wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW 

1) ustala się: 

a) szerokości dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu – 10,0 m, 

b) lokalizację placów do zawracania na nieprzelotowych zakończeniach dróg, o wymiarach nie mniejszych 

niż 20,0 m x 20,0 m, 

c) zachowanie ciągłości powiązań dróg wewnętrznych z zewnętrznym układem komunikacyjnym, 

d) zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego; 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) budynków, 

b) tymczasowych obiektów budowlanych; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację chodników, jezdni, sieci infrastruktury technicznej, 

b) stosowanie przeciwhałasowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, w tym cichych nawierzchni 

jezdni, ograniczających emisję hałasu do wartości dopuszczalnych w środowisku, 

c) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenów 

dróg. 

§ 11. W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) ustala się: 

a) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem §4 pkt 2) lit. d), 

b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, 

c) uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów, wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu 

istniejących i planowanych sieci infrastruktury technicznej; 

2) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków; 

3) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci: 

a) infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 

gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej, 

b) teletransmisyjnej systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa 

publicznego. 
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§ 12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Paweł Drewicz 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/575/14 

Rady Miejskiej w Obornikach 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina 

Oborniki. 

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

(Dz. U. z 2012r. poz. 647 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga co następuje: 

§ 1. 1. Nie wniesiono uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu ww. planu jest 

bezprzedmiotowe. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/575/14 

Rady Miejskiej w Obornikach 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina 

Oborniki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz 

o zasadach ich finansowania. 

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

(Dz. U. z 2012r. poz. 647 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska w Obornikach, w oparciu o obowiązujące 

przepisy, rozstrzyga co następuje: 

1. Na terenach objętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie występują grunty 

z przeznaczeniem na cele inwestycji gminnych, zatem nie wystąpi konieczność wykupu gruntów na rzecz 

Gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej określone w planie miejscowym, nie zostały zaliczone do 

zadań własnych Gminy, a ich realizacja nie stanowi obciążenia dla budżetu Gminy Oborniki. 

3. Realizacja przyłączy infrastruktury technicznej na terenie miejscowego planu nie należy do zadań 

własnych Gminy. 

4. Utrzymanie, budowa, przebudowa, remont dróg wewnętrznych należą do zarządcy terenu na których są 

zlokalizowane, nie zostały zaliczone do zadań własnych Gminy, a nie stanowią obciążenia dla budżetu Gminy 

Oborniki. 
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