
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 148 ｠ 16409 ｠ Poz. 2831, 2832

pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego gminy Gniezno.
4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-

nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy 
Gniezno.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) Wydatki z budretu gminy,
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, 
Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 
141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124) Rada Gminy BudzyG 
uchwala, co następuje: 

RozdziaE 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 1.  Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi BudzyG, 
obszaru poEoronego w rejonie ulicy Le[nej, zwany 
dalej planem, stwierdzając jego zgodno[ć z ustale-
niami Studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy BudzyG, uchwalo-

nym uchwaEą nr X/60/99 Rady Gminy BudzyG z dnia 
9 listopada 1999 r. 

2.  Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu w skali 1:1000. 

3.  Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy, 

2)  rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stanowią-
ce zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy, 

3)  rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące zaEącznik nr 3. 

4)  terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, 

§2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o: 

1)  terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, 

2)  symbolu terenu ｠ rozumie się przez to inden-
tyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające literowy 
symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem, 

3)  przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-
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rze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 
4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów 
budynku trwale związanych z gruntem, okre[lającą 
maksymalny zasięg zabudowy w obrębie dziaEki bu-
dowlanej, 

5)  uciąrliwo[ci ｠ nalery przez to rozumieć dzia-
Eania powodujące przekroczenie standardów jako[ci 
[rodowiska, okre[lonych w przepisach odrębnych 
poza terenem, do którego inwestor posada tytuE 
prawny, 

6)  dopuszczalnych poziomach haEasu ｠ nale-
ry przez to rozumieć dopuszczalne poziomy haEa-
su okre[lone w rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 120 poz. 826) dla okre[lonych 
rodzajów terenów, 

7)  usEugach ｠ nalery przez to rozumieć wszelakie 
budynki lub budowle, które w caEo[ci lub w czę[ci 
sEurą do dziaEalno[ci, której celem jest zaspokojenie 
potrzeb ludno[ci, nie wytwarzanie, bezpo[rednio 
metodami produkcyjnymi, dóbr materialnych, 

8)  powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć Eączną powierzchnię poziomych rzutów 
wszystkich projektowanych budynków na dziaEce, z 
wyEączeniem elementów nadwieszonych, wystają-
cych poza obrys budynku jak: balkony, okapy, wy-
kusze, gzymsy itp. 

2.  Pojęcia i okre[lenia uryte w ustaleniach planu, 
a nie zdefiniowane powyrej nalery rozumieć zgod-
nie z powszechnie obowiązującymi przepisami pra-
wa na dzieG uchwalenia planu. 

§3. Na obszarze objętym planem obowiązują na-
stępujące oznaczenia graficzne okre[lane na rysun-
ku planu: 

1)  linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 

2)  maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§4. 1.  Na obszarze objętym planem nie wystę-
pują: 

1)  tereny i obiekty podlegające ochronie na pod-
stawie przepisów odrębnych, wymagających usta-
lenia granic i sposobów zagospodarowania, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych, 

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

3)  obszary wymagające rehabilitacji istniejącej 
zabudowy infrastruktury technicznej i rekultywacji, 

4)  obszary wymagające scalenia i podziaEu nie-
ruchomo[ci, wymagające wszczęcia procedury w 
rozumieniu przepisów odrębnych. 

2.  Na obszarze objętym planem nie ustala się: 
1)  szczegóEowych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy, 
2)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów. 

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

1)  tereny zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, 
oznaczenie na rysunku ｠ MN/U, 

2)  tereny zabudowy usEugowej, oznaczenie na ry-
sunku ｠ U, 

3)  teren wód powierzchniowych, [ródlądowych, 
cieki wodne, oznaczenie na rysunku ｠ Ws, 

4)  teren urządzeG elektroenergetycznych, ozna-
czenie na rysunku ｠ E, 

5)  tereny gminnych dróg publicznych obejmujące: 
a)  drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku ｠ KD 

D, 
b)  drogi wewnętrzne, oznaczenie na rysunku ｠ 

KDW, 
6)  tereny infrastruktury technicznej: 
a)  E ｠ elektroenergetyki, 
b)  W ｠ wodociągów, 
c)  K ｠ kanalizacji, 
d)  T ｠ telekomunikacji. 
2.  Oznaczenie obejmujące dwa symbole MN/U 

oznacza, re na rozpatrywanym terenie dopuszcza 
się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i zabudowy usEugowej. 

3.  Tereny wymienione w §5 ust. 1 o tej samej 
funkcji lecz o rórnych zasadach zabudowy i zago-
spodarowania, ustalonych niniejszą uchwaEą lub 
rozdzielone terenami o innej funkcji, oznaczono wy-
rórnikami cyfrowymi (1, 2, 3, ...). 

4.  Tereny zabudowy usEugowej (U) nie obejmują 
usEug handlu paliwami. 

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: 

1)  na terenach objętych planem nie stwierdzo-
no występowania obiektów zabytkowych oraz dóbr 
kultury wspóEczesnej i stanowisk archeologicznych 
podlegających ochronie,, 

2)  w przypadku odnalezienia podczas prac ziem-
nych obiektów archeologicznych, nalery niezwEocz-
nie powiadomić wEa[ciwe sEurby ochrony zabytków. 

§7. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

1)  zakaz lokalizacji usEug obnirających standard 
rycia mieszkaGców, tj. powodujących przekracza-
nie standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w 
przepisach odrębnych poza terenem, do którego in-
westor posiada tytuE prawny, 

2)  zachowuje się i obejmuje ochroną naturalną 
cieki ｠ rowy melioracyjne, zadrzewienia wraz z ro-
[linno[cią porastającą brzegi, 

3)  ustala się peEne techniczne uzbrojenie terenu, 
w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór 
[cieków komunalnych, opadowych i roztopowych z 
zachowaniem przepisów o [rodowisku, 
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4)  masy ziemne przemieszczone w trakcie bu-
dowy nalery wykorzystać w pierwszej kolejno[ci 
do niwelacji terenu lub uksztaEtowania form terenu 
speEniających funkcje estetyczne i ekranujące, 

5)  gospodarka odpadami zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi, 

6)  zachowanie ciągEo[ci istniejących sieci drenar-
skich z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy, 

7)  dla nirej wymienionych terenów obowiązują 
zrórnicowane dopuszczalne poziomy haEasu okre-
[lone wskapnikami haEasu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi: 

a)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEugowej MN/U ｠ jak dla terenów miesz-
kaniowo-usEugowych, 

b)  dla terenów zabudowy usEugowej 1U ｠ jak dla 
terenów mieszkaniowo-usEugowych i zamieszkania 
zbiorowego, 

c)  dla terenów zabudowy usEugowej 2U, 3U i 4U 
｠ jak dla terenów mieszkaniowo-usEugowych, 

d)  dla terenów zabudowy usEugowej ｠ nalery 
zapewnić ochronę przed haEasem zabudowy miesz-
kaniowej istniejącej w granicach i poza granicami 
opracowania planu, stosując rozwiązania technicz-
ne, zapewniające wEa[ciwe warunki akustyczne w 
budynkach mieszkalnych, wynikające z przepisów 
odrębnych, 

8)  na terenie 2U, wzdEur granic z terenami 1MN/U 
i 2MN/U, nalery zrealizować pasy zieleni izolacyjnej. 

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

1)  zaopatrzenie w wodę ｠ z gminnej sieci wodo-
ciągowej, 

2)  odprowadzenie [cieków komunalnych ｠ do 
gminnej kanalizacji sanitarnej w ulicy Le[nej poprzez 
budowę ukEadu grawitacyjno-pompowego, 

3)  odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych ｠ poprzez urządzenia podczyszczające (osad-
nik, separator) z zrzutem do rowu, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

4)  zaopatrzenie w ciepEo ｠ z indywidualnych pró-
deE ciepEa, ze szczególnym uwzględnieniem stoso-
wania do ogrzewania zabudowy mieszkaniowej oraz 
w pródEach wytwarzania energii w celach grzew-
czych i technologicznych paliw charakteryzujących 
się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi, takich jak: 
paliwa pEynne, gazowe i staEe oraz wykorzystanie 
alternatywnych pródeE energii, 

5)  zaopatrzenie w energię elektryczną ｠ z istnieją-
cej sieci [redniego i niskiego napięcia na warunkach 
uzyskanych od dysponenta sieci, 

6)  zagospodarowanie odpadów ｠ ustala się obo-
wiązek gromadzenia segregowanych odpadów w 
przystosowanych do tego celu pojemnikach usy-
tuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi, 

7)  zaopatrzenie w gaz z projektowanych urządzeG 

i sieci gazowej wg warunków uzyskanych od dys-
ponenta sieci, 

8)  telekomunikacja: obsEuga telekomunikacyjna 
a)  podEączenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

projektowaną kanalizację telefoniczną na warun-
kach okre[lonych przez wybranego gestora sieci, 

b)  zakaz budowy napowietrznych linii telefonicz-
nych, 

c)  zakaz lokalizacji anten przekapnikowych telefo-
nii komórkowej. 

§9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1)  powiązania ukEadu komunikacyjnego terenu ob-
jętego planem z siecią dróg zewnętrznych odbywa 
się przez przylegające do obszaru drogi publiczne, 

2)  obowiązuje klasyfikacja oraz szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających dróg okre[lana w ustale-
niach szczegóEowych, 

3)  tereny w liniach rozgraniczających dróg prze-
znaczone są do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, 
lokalizacji infrastruktury technicznej. 

RozdziaE 2
PRZEPISY SZCZEGÓDOWE 

§10. 1.  Ustala się następujące warunki zabudo-
wy dla terenów oznaczonych ｠ MN/U: 

1)  przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowo-usEugowej, 

2)  zachowanie istniejącej zabudowy i istniejących 
podziaEów na dziaEki budowlane, 

3)  prawo do zabudowy kardej dziaEki jednym bu-
dynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z lokalem 
usEugowym wbudowanym lub dobudowanym, a 
takre odrębnym budynkiem usEugowym i gospodar-
czo-gararowym, 

4)  zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabu-
dowy, 

5)  obowiązek zastosowania jednakowego rozwią-
zania zewnętrznej formy architektonicznej dla caEe-
go zespoEu zabudowy, 

6)  powierzchnia zabudowy budynku usEugowego 
nie more być większa od powierzchni zabudowy bu-
dynku mieszkalnego, 

7)  prawo do sytuowania obiektów maEej architek-
tury, architektury ogrodowej, miejsc postojowych 
oraz budowli z zakresu infrastruktury technicznej 
niezbędnej do obsEugi i prawidEowego funkcjonowa-
nia wyznaczonego terenu. 

2.  Dla terenu oznaczonego ｠ 1MN/U: 
1)  teren czę[ciowo zabudowany i przewidziany 

do zagospodarowania, stanowiący obszar dwóch 
dziaEek bez morliwo[ci wtórnych podziaEów, 

2)  wysoko[ć budynków: 
a)  mieszkalnego ｠ III kondygnacje nadziemne, w 

tym poddasze urytkowe, 
b)  usEugowego i gospodarczo-gararowego ｠ II 

kondygnacje nadziemne z dachem stromym, 
3)  dachy budynków mieszkalnych ｠ strome, wie-
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lospadowe o nachyleniu poEaci dachu nie mniejszym 
nir 20o; dopuszcza się typ dachu mansardowego o 
nachyleniu 70o i 20o, pod warunkiem zapewnienia 
wysokich walorów architektonicznych, 

4)  dachy budynków usEugowych i gospodarczo-
gararowych ｠ wielospadowe, nawiązujące formą 
do dachu budynku mieszkalnego, 

5)  pokrycie dachów dachówką lub materiaEem 
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, brązo-
wym lub grafitowym, 

6)  szeroko[ć elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych od 20,0 m do 25,0 m, kierunek gEównej ka-
lenicy równolegEy do drogi, 

7)  Eączna dopuszczalna powierzchnia zabudowy 
more stanowić 30% powierzchni dziaEki, 

8)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
40% powierzchni dziaEki, 

9)  obowiązek zapewnienia niezbędnej ilo[ci miejsc 
postojowych w ilo[ci nie mniejszej nir jedno miejsce 
postojowe lub garar na jedno mieszkanie oraz nie 
mniejszej nir dziesięć miejsc postojowych na 1000 
m2 powierzchni urytkowej budynków usEugowych, 

10)  obsEuga komunikacyjna terenu wyEącznie z 
ulicy Le[nej. 

3.  Dla terenu oznaczonego ｠ 2MN/U: 
1)  teren projektowanej zabudowy mieszkaniowo-

usEugowej, stanowiący obszar jednej dziaEki, bez 
morliwo[ci wtórnych podziaEów, 

2)  wysoko[ć budynków: 
a)  mieszkalnego ｠ III kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze urytkowe, dach stromy wielo-
spadowy o nachyleniu poEaci dachu nie mniejszym 
nir 20o; dopuszcza się typ dachu mansardowego o 
nachyleniu 70o i 20o, pod warunkiem zapewnienia 
wysokich walorów architektonicznych, 

b)  usEugowych i gospodarczo-gararowego ｠ II 
kondygnacje nadziemne z dachem wielospadowym, 
nawiązującym formą do budynku mieszkalnego, 

3)  pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub 
materiaEem dachówkopodobnym w kolorze czerwo-
nym, brązowym lub grafitowym, 

4)  szeroko[ć elewacji frontowej budynku miesz-
kalnego od 20,0 m do 25,0 m, kierunek gEównej 
kalenicy równolegEy do drogi, 

5)  Eączna dopuszczalna powierzchnia zabudowy 
more stanowić 30% powierzchni dziaEki, 

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
50% powierzchni dziaEki, 

7)  obowiązek zapewnienia niezbędnej ilo[ci miejsc 
postojowych w ilo[ci nie mniejszej nir jedno miejsce 
postojowe lub garar na jedno mieszkanie oraz nie 
mniejszej nir dziesięć miejsc postojowych na 1000 
m2 powierzchni urytkowej budynku usEugowego, 

8)  obsEuga komunikacyjna terenu wyEącznie z uli-
cy Le[nej. 

§11. 1.  Ustala się następujące warunki zabudo-
wy dla terenów oznaczonych ｠ U: 

1)  przeznaczenie podstawowe: tereny usEug re-
kreacji, gastronomii, handlu, hotelarstwa wraz z in-

frastrukturą towarzyszącą, 
2)  prowadzenie funkcji uzupeEniającej pod warun-

kiem, re pozostaje w zgodno[ci z ustaleniami dla 
terenu i pod warunkiem speEnienia wymagaG wyni-
kających z przepisów odrębnych, 

3)  wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaEywać na [rodowi-
sko, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4)  dopuszcza się morliwo[ć prowadzenia sieci in-
frastruktury technicznej przez tereny U, 

5)  ustala się realizację zabudowy i zagospoda-
rowania terenu w sposób zapewniający prawidEo-
wą eksploatację obiektów w obsEudze technicznej, 
urządzeG melioracyjnych, obiektów obrony cywilnej 
i bezpieczeGstwa paGstwa, ochrony przeciwporaro-
wej. 

2.  Dla terenu oznaczonego ｠ 1U: 
1)  teren istniejącej zabudowy usEugowej: hotel, 

restauracja z trwaEymi elementami i urządzeniami 
sportowo-rekreacyjnymi, 

2)  zachowanie istniejącej zwartej formy zabudo-
wy zespoEu budynków usEugowych z prawem do 
rozbudowy i uzupeEnienia zabudowy od strony po-
Eudniowej, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudo-
wy, przy zachowaniu: 

a)  nieprzekraczalnej wysoko[ci istniejących bu-
dynków usEugowych, 

b)  nawiązania do formy architektonicznej istnieją-
cych budynków, 

c)  powiązania budynków między sobą Eącznikami, 
3)  Eączna dopuszczalna powierzchnia zabudowy 

more stanowić 60% powierzchni dziaEki, 
4)  zachowanie zwartej formy zabudowy tworzą-

cej cztery elewacje frontowe o dEugo[ci 10,0 m kar-
da, 

5)  wysoko[ć budynków: III kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze urytkowe w stromym dachu, 

6)  zachowanie jednakowej wysoko[ć kalenicy od 
terenu do 11,0 m, 

7)  kierunek przewarającej kalenicy równolegEy 
lub prostopadEy do drogi gminnej (ul. Le[na), 

8)  forma dachu: dachy wielospadowe o nachyle-
niu poEaci od 25o do 45o, kryte dachówką ceramicz-
ną lub materiaEem imitującym dachówkę w kolorze 
czerwonym, brązowym lub grafitowym, 

9)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
40% powierzchni dziaEki, 

10)  obowiązek zapewnienia niezbędnej ilo[ci 
miejsc postojowych w ilo[ci nie mniejszej nir jedno 
miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne 
oraz nie mniejszej nir dziesięć miejsc postojowych 
na 1000 m2 powierzchni urytkowej budynków usEu-
gowych, 

11)  wokóE terenu wprowadza się zieleG izolacyj-
no-osEonową zrórnicowaną pod względem wysoko-
[ci i doboru gatunków z udziaEem ro[lin zimozielo-
nych, 

12)  zakaz realizacji budynków mieszkalnych i 
mieszkaG, 

13)  obsEuga komunikacyjna terenu wyEącznie z 
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ulicy Le[nej. 
3.  Dla terenu oznaczonego ｠ 2U ustala się: 
1)  teren istniejącej i projektowanej zabudowy 

usEugowej o funkcji kulturalno-rekreacyjnej, 
2)  istniejący amfiteatr jest powiązany funkcjonal-

nie z kompleksem hotelowo-gastronomicznym (te-
ren 1U), 

3)  dopuszcza się realizację obiektów kubaturo-
wych związanych z przeznaczeniem podstawowym 
oraz obiektów i urządzeG uzupeEniających (maEa ga-
stronomia, punkty handlowe, boiska do maEych gier 
sportowych, obiektów maEej architektury itp.), 

4)  zachowanie istniejącego podziaEu występują-
cego w ewidencji gruntów bez morliwo[ci wtór-
nych podziaEów na dziaEki budowlane, 

5)  Eączna dopuszczalna powierzchnia zabudowy 
more stanowić maksymalnie 20% powierzchni te-
renu, 

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
60% powierzchni terenu, 

7)  budynek lub budynki związane z usEugami po-
winny być usytuowane jako wolnostojące, 

8)  dopuszcza się powiązanie budynków usEugo-
wych między sobą Eącznikami, 

9)  parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
usEugowej: 

a)  wysoko[ć zabudowy do III kondygnacji urytko-
wych, kryte dachami stromymi o nachyleniu poEaci 
dachowych od 20o do 45o, 

b)  pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitu-
jące dachówkę w kolorze czerwonym, brązowym 
lub grafitowym, 

c)  poziom posadowienia parteru budynku nie 
wyrszy nir 0,6 m od poziomu terenu, 

d)  gabaryty budynków związane z funkcją terenu 
bez ograniczeG, 

e)  kolorystyka elewacji zharmonizowana z oto-
czeniem, zgodnie z projektem architektonicznym, 

10)  wokóE caEego terenu nakaz realizacji zieleni 
speEniającej funkcje osEon izolacyjnych i dekoracyj-
nych oraz obiektów i urządzeG sEurących ochronie 
akustycznej, 

11)  zakaz realizacji budynków mieszkalnych i 
mieszkaG, 

12)  obowiązek zapewnienia niezbędnej ilo[ci 
miejsc postojowych w ilo[ci nie mniejszej nir dzie-
sięć miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
urytkowej budynku usEugowego, 

13)  obsEuga komunikacyjna terenu wyEącznie z 
drogi wewnętrznej 1KD-W oraz istniejącej drogi do-
jazdowej poza granicami opracowania. 

4.  Dla terenu oznaczonego ｠ 3U i 4U ustala się: 
1)  teren projektowanej zabudowy usEugowej o 

funkcji sportowo-rekreacyjnej, handlowej i gastro-
nomicznej, 

2)  dopuszcza się podziaE terenu na mniejsze dziaE-
ki, w zalerno[ci od potrzeb inwestorów, przy za-
chowaniu dostępu do pasa drogowego, ustalonych 
odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii 
rozgraniczających terenu oraz odlegEo[ci nieprzekra-

czalnych linii zabudowy od nowo powstaEej granicy 
dziaEki, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3)  zezwala się na podziaE terenów pod warun-
kiem: 

a)  zachowania minimalnej powierzchni dziaEek ｠ 
2000 m2, 

b)  minimalnej szeroko[ci frontu dziaEek ｠ 30,0 m, 
c)  prowadzenia granic pod kątem prostym lub 

zblironym do prostego ｠ w stosunku do dróg i po-
wstaEych granic, 

4)  Eączna dopuszczalna powierzchnia zabudo-
wy more stanowić maksymalnie 50% powierzchni 
dziaEki, 

5)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni dziaEki, 

6)  budynek lub budynki związane z usEugami po-
winny być sytuowane jako wolnostojące, 

7)  dopuszcza się powiązanie budynków usEugo-
wych między sobą Eącznikami, 

8)  parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
usEugowej: 

a)  wysoko[ć zabudowy do III kondygnacji uryt-
kowych, kryta dachem stromym o nachyleniu poEaci 
od 20o do 45o, 

b)  pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitu-
jące dachówkę w kolorze czerwonym, brązowym 
lub grafitowym, 

c)  poziom posadowienia parteru budynków nie 
wyrszy nir 0,6 m od poziomu terenu, 

d)  gabaryty budynków związanych z funkcją tere-
nu bez ograniczeG, 

e)  kolorystyka elewacji zharmonizowana z oto-
czeniem zgodnie z projektem architektonicznym, 

9)  obowiązek zapewnienia niezbędnej ilo[ci 
miejsc postojowych w ilo[ci nie mniejszej nir dzie-
sięć miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
urytkowej budynków usEugowych, 

10)  obsEuga komunikacyjna terenów wyEącznie z 
drogi dojazdowej KD-D i z drogi sąsiadującej z tere-
nem opracowania, 

11)  prawo do sytuowania elementów maEej i 
ogrodowej architektury, urządzeG sportowo-rekre-
acyjnych itp., 

12)  zakaz realizacji budynków mieszkalnych i 
mieszkaG. 

§12. Dla terenu oznaczonego 1E ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: istniejąca sEupo-

wa stacja transformatorowa, 
2)  maksymalna powierzchnia zabudowy nie więk-

sza nir 50% powierzchni dziaEki budowlanej. 

§13. Dla terenu oznaczonego 2E ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: projektowana sta-

cja transformatorowa, 
2)  zakaz lokalizowania obiektów budowlanych in-

nych nir urządzenia związane z energię elektryczną, 
takich jak kontenerowe lub sEupowe stacje transfor-
matorowe 15kV/0,4kV, 

3)  przeznaczenie na cele zabudowy powierzchni 
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nie większej nir 40% powierzchni dziaEki budowla-
nej, 

4)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego 30% powierzchni dziaEki budowlanej, 

5)  zakaz budowy napowietrznych linii elektro-
energetycznych. 

§14. Dla terenu oznaczonego Kd ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: teren urządzeG 

związanych z oczyszczaniem [cieków opadowych 
i roztopowych. 

§15. Dla terenu oznaczonego Ks ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: teren urządzeG 

związanych z oczyszczaniem [cieków komunal-
nych. 

§16. Dla terenu oznaczonego ｠ Ws ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: teren wód po-

wierzchniowych, [ródlądowych jak: rzeki, rowy me-
lioracyjne itp., 

2)  ochrona terenów rowu melioracyjnego wraz 
z ro[linno[cią przybrzerną i wodną z dostępem do 
cieku w celach konserwacyjnych. 

§17. 1.  Ustala się następujące warunki zabudo-
wy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych 
KD D, KDW: 

1)  przeznaczenie podstawowe: droga w liniach 
rozgraniczających z elementami drogi i urządzeniami 
z nią związanymi, 

2)  w liniach rozgraniczających drogi morliwo[ć 
prowadzenia doziemnych sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

3)  nawierzchnie utwardzone wykonać w sposób 
pozwalający na przesiąkanie wody opadowej i roz-
topowej do gruntu jak: kostka brukowa lub pozosta-
wić nawierzchnie gruntowe. 

2.  Dla terenu oznaczonego KD-D ustala się: 
1)  projektowana droga dojazdowa, 
2)  szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 10,0 

m, 
3.  Dla terenu 1KD-W ustala się: 
1)  projektowana droga wewnętrzna pieszo-jezdna 

dla obsEugi terenu ｠ 2U, 
2)  szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 5,0 

m. 
4.  Dla terenu 2KD-W ustala się: 

1)  istniejąca droga polna, projektowana droga 
wewnętrzna pieszo-jezdna dla obsEugi pól, 

2)  szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8,0 ｠ 
11,0 m. 

RozdziaE 3
PRZEPISY KOFCOWE 

§18. Ustala się stawkę procentową sEurącą nali-
czeniu opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci 
dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego: 

1)  pod zabudowę mieszkalno-usEugową: 
--  nowo projektowane tereny oznaczone MN/U 

｠ 20% 
2)  pod zabudowę usEugową: 
--  nowo projektowane tereny oznaczone U ｠ 20% 
3)  dla pozostaEych terenów 10%. 

§19. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy BudzyG. 

§20. Na obszarze objętym niniejszą uchwaEą tra-
cą moc ustalenia obowiązujących dotychczas miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy BudzyG: 

1)  Nr XIX/136/2001 Rady Gminy BudzyG z dnia 
27 marca 2001 roku w sprawie zmiany miejscowe-
go planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne-
go gminy BudzyG w obrębie wsi BudzyG rejon ulicy 
Le[nej, 

2)  Nr XXVI/190/2002 Rady Gminy BudzyG z dnia 
9 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany do zmia-
ny miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy BudzyG w obrębie wsi Bu-
dzyG, rejon ulicy le[nej. 

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

 (-) Bogdan Dasecki 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 148 ｠ 16415 ｠ Poz. 2832Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 148  – 23 –  Poz. 2832  
  



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 148 ｠ 16416 ｠ Poz. 2832

Na podstawie 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 
z pópniejszymi zmianami) Rada Gminy BudzyG roz-
strzyga, co następuje:

§1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zostaE wyEorony do pu-
blicznego wglądu w terminie od 15 lutego 2010 r. 
do 15 marca 2010 r.

§2. W wyznaczonym terminie wyEorenia projektu 
zmiany planu wpEynęEa jedna uwaga. Wójt Gminy 
BudzyG w dniu 2 kwietnia 2010 r. rozpatrzyE uwagę 
do projektu planu i uwzględniE w caEo[ci. W związku 
z powyrszym Rada Gminy w Budzyniu nie rozpa-
trzyEa uwag do planu.

Na podstawie 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 z 
pópn. zm.) Rada Gminy BudzyG rozstrzyga, co na-
stępuje:

§1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, obejmują realizację 
następujących inwestycji:

1) rozbudowa wiejskiego systemu sieci wodocią-
gowej rozdzielczej do projektowanego zainwesto-
wania w oparciu o istniejącą sieć rozdzielczą,

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nowopro-
jektowanych terenów zabudowy usEugowej, spro-
wadzającej [cieki do przepompowni [cieków,

3) budowa kanalizacji deszczowej,
4) budowa nowego powiązania drogowego w kla-

sie dojazdowej jako droga gminna z projektowanymi 
terenami mieszkalnymi:

a) wykonanie pasa drogi,
b) wykonanie chodników, o[wietlenia itp.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury, które nalerą do zadaG wEasnych gminy.

1 Zadania wymienione w §1 realizowane będą 
sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym bu-
dowy dróg wyznaczonych w planie.

2 oródEa finansowania:
a) wydatki z budretu gminy,
b) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi po-

przez budret gminy w ramach:
- programów lokalnych,
- dotacji i poryczek z funduszów celowych,
- kredytów i poryczek bankowych.
3 UdziaE inwestorów w ramach porozumieG o cha-

rakterze cywilno-prawnym.
Przygotowanie inwestycji nalerących do zadaG 

wEasnych gminy będą realizowane i finansowane 
przez gminę BudzyG.

 

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXI/284/2010

Rady Gminy BudzyG
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLA-
NU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BUDZYF, REJON ULICY LEZNEJ

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXI/284/2010

Rady Gminy BudzyG
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BUDZYF INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADNOZCI ICH FINANSOWANIA 


