
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/468/13 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 30 sierpnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Oborniki przy ulicy 25 Stycznia, gmina Oborniki 

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

poz.594) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647- ze zmianami) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Oborniki przy ulicy 25 Stycznia, gmina Oborniki po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki (Uchwała Rady Miasta 

w Obornikach Nr XIV/141/11 z dnia 24.10.2011 r.), zwany dalej „planem”.  

2.  Plan obejmuje obszar zlokalizowany w miejscowości Oborniki w rejonie ulicy 25 Stycznia, obejmujący 

obszar całych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1796/1 i nr 1796/2, arkusz 4, obręb 

Oborniki o powierzchni około 0,41 ha.  

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek planu, zatytułowany „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Oborniki przy ulicy 25 Stycznia, gmina Oborniki”, opracowany w skali 1:500, stanowiący 

załącznik nr 1  do niniejszej uchwały;  

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące 

załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1. działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu art. 2  pkt 12 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2. szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib 

lub miejsc wykonywania działalności;  

3. obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej lub 

wewnętrznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;  
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4. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której musi być usytuowana frontowa 

ściana budynku,  

5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć najmniejszą odległość, w jakiej mogą być 

sytuowane budynki od linii rozgraniczającej teren,  

6. wskaźnik intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość 

stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących 

i lokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki budowlanej;  

7. budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący, 

w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej,  

8. usługach – należy przez to rozumieć dowolną działalność usługową wyszczególnioną w PKD i EKD, 

z ograniczeniem że zakres dostępnych usług na danym terenie może być w niniejszej uchwale ograniczany 

szczególnie w odniesieniu do działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko,  

9. stopniu ażurowości ogrodzenia – należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni 

przezroczystej w obrębie ogrodzenia do powierzchni całkowitej ogrodzenia,  

10. uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 

przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem do którego 

inwestor posiada tytuł prawny. 

Rozdział 2. 

Przepisy szczegółowe  

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o którym mowa w § 8, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MN,  

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, o którym mowa w § 9, oznaczone na 

rysunku planu symbolem 2MN/U,  

3. tereny komunikacji – teren drogi wewnętrznej, o których mowa w § 10, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDW. 

§ 4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1. zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem dopuszczonych planem,  

2. dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu 

przepisów odrębnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej,  

3. dopuszczenie przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez takie elementy, jak gzymsy, balkony, 

tarasy, wykusze i ganki, jednak nie więcej niż o 1,5 m,  

4. zakaz grodzenia terenów komunikacji,  

5. dopuszczenie umieszczania szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni nieprzekraczającej 4  m
2 

na 

jednej nieruchomości wyłącznie na elewacji frontowej budynku na wysokości kondygnacji parteru lub na 

ogrodzeniu, pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu pieszych,  

6. nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o minimalnym stopniu ażurowości 50%, o wysokości 

nieprzekraczającej 1,5 m, z dopuszczeniem podmurówki, uzupełnionych pnączami, roślinnością,  

7. zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,  

8. obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki na elewacjach budynków oraz pokryciach dachowych, 

należy stosować jasne kolory tynków na budynkach,  

9. elementy małej architektury i nawierzchnie utwardzone należy realizować przy zastosowaniu 

tradycyjnych materiałów. 

§ 5. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:  

1. nakaz zagospodarowania części biologicznie czynnej poprzez wykonanie nasadzeń rodzimych gatunków 

roślin charakterystycznych dla środowiska,  
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2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych oraz mogących 

powodować uciążliwości dla środowiska, z wyjątkiem dopuszczonych planem,  

3. nakaz usunięcia istniejących w obrębie planu nieczynnych urządzeń kanalizacyjnych przed 

przystąpieniem do zainwestowania terenu,  

4. nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 

gleby lub ziemi albo niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania,  

5. nakaz usuwania nadmiaru mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych, w oparciu o przepisy 

odrębne,  

6. nakaz stosowania indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz nakaz 

stosowania paliw gazowych, płynnych lub stałych o niskich wskaźnikach emisyjnych, dopuszcza się 

wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, lub w przypadku realizacji miejskiej sieci ciepłowniczej – 

nakaz przyłączenia budynków do takiej sieci,  

7. obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji 

i przekazywanie ich do miejsc odzysku i unieszkodliwianie na zasadach określonych w przepisach odrębnych,  

8. obowiązek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w projektowanym terenie 

oznaczonym symbolem: 1MN, który kwalifikuje się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

obowiązek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w projektowanym terenie 2MN/U, który kwalifikuje 

się do terenów mieszkalno – usługowych. 

§ 6. Na obszarze planu nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, z uwagi na niewystępowanie na obszarze planu obiektów i obszarów cennych kulturowo.  

§ 7. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na 

niewystępowanie ich na obszarze planu.  

§ 8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN ustala się:  

1. obowiązek sytuowania budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy;  

2. obowiązek sytuowania zabudowy w taki sposób aby kalenice budynków przebiegały równolegle lub 

prostopadle do projektowanego terenu KDW, z którego dany teren będzie obsługiwany;  

3. dopuszczenie:  

a) budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,  

b) budowy pomieszczeń garażowych jako wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych,  

c) budowy na jednej działce wyłącznie jednego budynku mieszkalnego,  

d) budowy dojazdów, dojść i obiektów małej architektury; 

4. w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,  

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,  

c) maksymalną wysokość zabudowy – 12 m, przy czym maksymalna wysokość do gzymsu – 8m,  

d) maksymalną liczbę kondygnacji: 3  kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się 

podpiwniczenie budynku pod warunkiem zapewnienia właściwych warunków gruntowo – wodnych,  

e) dach jedno, dwu – lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci od 22° do 45°,  

f) obowiązek pokrycia dachu dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,  

g) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 40 % powierzchni działki,  

h) minimalna liczba miejsc postojowych przypadająca na 1  budynek mieszkalny – 1, miejsca postojowe należy 

wyznaczyć w granicach działek; 
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5. podział terenu z zachowaniem następujących zasad:  

a) minimalna powierzchnia działki – 150 m
2
,  

b) maksymalna liczba działek: 10; 

6. dopuszcza się dodatkowe wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż 150m
2 
w celu regulacji granic 

nieruchomości gruntowych z terenami sąsiednimi z uwagi na istniejącą zabudowę. 

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 2MN/U ustala się:  

1. obowiązek sytuowania budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy;  

2. obowiązek sytuowania zabudowy w taki sposób aby kalenice budynków przebiegały równolegle lub 

prostopadle do projektowanego terenu KDW, z którego dany teren będzie obsługiwany;  

3. dopuszczenie:  

a) budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalnych jednorodzinnych z usługami 

w zabudowie wolno stojącej, przy czym dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 50% powierzchni 

użytkowej pod usługi nie powodujące uciążliwości dla środowiska, nie więcej niż 400 m
2
,  

b) budowy pomieszczeń garażowych jako wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych,  

c) budowy na jednej działce wyłącznie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego,  

d) budowy dojazdów, dojść i obiektów małej architektury; 

4. w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3,  

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,  

c) maksymalną wysokość zabudowy – 12 m, maksymalna wysokość do gzymsu – 9m,  

d) maksymalną liczbę kondygnacji: 3  kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się 

podpiwniczenie budynku pod warunkiem zapewnienia właściwych warunków gruntowo – wodnych,  

e) dach jedno, dwu – lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci od 15° do 45°,  

f) obowiązek pokrycia dachu dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,  

g) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 40 % powierzchni działki,  

h) minimalna liczba miejsc postojowych przypadająca na 1  lokal mieszkalny – 1, na jeden lokal usługowy – 3, 

miejsca postojowe należy wyznaczyć w granicach działek; 

5. podział terenu z zachowaniem następujących zasad:  

a) maksymalna liczba działek: 1,  

b) powierzchnia działki: obejmująca cały teren 2MN/U. 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:  

1. obowiązek zapewnienia ciągłości z istniejącym układem podstawowym,  

2. zakaz zabudowy kubaturowej,  

3. szerokość drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku symbolem KDW w liniach rozgraniczających 8  m 

z poszerzeniem do 14m na końcowym odcinku drogi – zgodnie z rysunkiem planu,  

4. zastosowanie na skrzyżowaniach narożnych ścięć linii rozgraniczających. 

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

ustala się:  

1. dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym dla: sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej,  
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2. powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci 

zgodnie z przepisami odrębnymi,  

3. lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej na terenie drogi wewnętrznej KDW, z wyjątkiem 

inwestycji opisanych w pkt 9,  

4. zaopatrzenie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej,  

5. zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno – bytowe wyłącznie z sieci 

wodociągowej,  

6. odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania sieci dopuszcza 

się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się także odprowadzenie 

ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków,  

7. zagospodarowanie wód opadowych z terenów 1MN i 2MN/U w granicach działek,  

8. odprowadzenie wód opadowych z terenów komunikacji do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej 

realizacji dopuszcza się odprowadzenie bezpośrednio do gruntu,  

9. dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu 

przepisów odrębnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej na całym terenie objętym planem. 

§ 12. 1. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 

ze względu na niewystępowanie ich na obszarze planu.  

2.  Przedmiotowy teren obejmuje koncesja PGNiG S.A. w Warszawie na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: „Szamotuły” nr 19/99/p z dnia 07.07.1997 r. - ważna do dnia 07.07.2016 r. 

§ 13. 1. Nie ustala się warunków dotyczących scalania nieruchomości.  

2.  Obowiązują do stosowania podziały nieruchomości wyznaczone przez linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu.  

3. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem 1MN – 

w sposób opisany w § 8 pkt 5  oraz dla terenów oznaczonych symbolem 2MN/U w § 9 pkt 5. 

§ 14. Plan nie przewiduje szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.  

§ 15. Ustala się dla terenu objętego planem użytkowanie terenu zgodnie z istniejącą funkcją, do czasu jego 

zainwestowania zgodnie z planem. 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe  

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się 30 % stawkę, stanowiącą podstawę określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości.  

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Paweł Drewicz 
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXVIII/468/13  

Rady Miejskiej w Obornikach  

z dnia 30 sierpnia 2013 r.  

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki przy ulicy 

25 Stycznia, gmina Oborniki.  

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

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

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

dla terenu położonego w miejscowości Oborniki przy ulicy 25 Stycznia, 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 XXXVIII/468/13  

Rady Miejskiej w Obornikach  

z dnia 30 sierpnia 2013 r.  

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki przy ulicy 

25 Stycznia, 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 

(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – 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. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 5508


		2013-10-08T11:50:36+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




