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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rol-
nych i le[nych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 
ze zmianami) uchwala się, co następuje:

RozdziaE I
Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów poEoronych w 
miejscowo[ci Warszówkaｦ - zwany dalej planem. 
Plan to ustalenia niniejszej uchwaEy oraz rysunku 
planu wykonanego na mapie sytuacyjno-wysoko-
[ciowej w skali 1:1000, będącego integralną czę-
[cią planu - stanowiącego zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy.

2. Zgodnie z uchwaEą Nr XXVII/216/06 Rady Gmi-
ny Blizanów z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia ｧMiejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów po-
Eoronych w miejscowo[ci Warszówkaｦ - plan obej-
muje obszar poEorony w miejscowo[ci Warszówka, 
okre[lony zostaE szczegóEowo na zaEączniku nr 1 do 
niniejszej uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego ｧMiejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów po-
Eoronych w miejscowo[ci Warszówkaｦ pokrywa-
ją się z granicami ustalonymi w uchwale, o której 
mowa w ust. 2 i przedstawione zostaEy graficznie 
na rysunku planu.

§2. Ilekroć w dalszej czę[ci niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1)  planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia za-
warte w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu, 
odnoszące się do obszaru, o którym mowa w §1 
ust. 2.

2)  rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-
sunek planu, wykonany na mapie sytuacyjno-wyso-
ko[ciowej w skali 1:000, stanowiący zaEącznik nr 1 
do niniejszej uchwaEy.

3)  terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem 
literowym i numerem wyrórniającym go spo[ród in-

nych terenów.
4)  dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 

dziaEkę budowlaną, o której mowa w przepisach 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

5)  przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie.

6)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez 
to rozumieć inne nir podstawowe rodzaje przezna-
czeG, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznacze-
nie podstawowe, wg proporcji ustalonych w dal-
szych przepisach niniejszej uchwaEy.

7)  wskapniku intensywno[ci zabudowy - nale-
ry przez to rozumieć warto[ć stosunku sumy po-
wierzchni rzutów wszystkich budynków na okre-
[lonym terenie w zewnętrznym ich obrysie do 
powierzchni terenu.

8)  powierzchni terenu biologicznie czynnej - na-
lery przez to rozumieć grunt niezabudowany i nie-
utwardzony, przeznaczony do zagospodarowania 
zielenią.

§3. 1. Przedmiotem ustaleG planu są:
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej - oznaczone na rysunku planu symbolami: MN 
1, MN 2, MN 3, MN 4, MN 5, MN 6, MN 7, MN 8, 
MN 9 oraz MN 10,

a)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usEugowej nieuciąrliwej - oznaczone na rysunku 
planu symbolami: MN/U 1 oraz MN/U 2,

b)  tereny dróg publicznych dojazdowych - ozna-
czone na rysunku planu symbolami: KD 1, KD 2, KD 
3, KD 4, KD 5, KD 6, KD 7, KD 8 oraz KD 9,

c)  tereny dróg wewnętrznych ｠ oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: KDW 1 oraz KDW 2,

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

e) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego,

f)  zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,

g)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej,

h)  wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych,

i)  parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy,

j)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
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lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów,

k)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu,

l)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej,

m)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów,

n)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie ustala:
a)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych,

b)  szczegóEowych zasad i warunków scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-
wym, z uwagi na nie występowanie ww. zagadnieG 
na terenie będącym przedmiotem planu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
się przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne, 
a takre warunki ich stosowania.

4. Cyfry występujące (na rysunku planu oraz w 
dalszej czę[ci uchwaEy) po symbolach terenów, o 
których mowa w ust. 1 mają jedynie znaczenie po-
rządkowe.

5. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 zo-
staEy wyznaczone na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub rór-
nych zasadach zagospodarowania.

§4. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
zakazy:

1)  lokalizowania obiektów i urządzeG oraz pro-
wadzenia dziaEalno[ci gospodarczej - mogących 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska, okre[lonych przepisami odrębnymi, poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuE prawny.

2)  wprowadzenia zanieczyszczonych wód opado-
wych lub roztopowych do wód powierzchniowych i 
do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanaEów [ciekowych.

3)  lokalizowania obiektów budowlanych o wyso-
ko[ci 50m nad poziomem terenu i wyrszych.

4)  lokalizowania nowych przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko w rozu-
mieniu przepisów o udostępnianiu informacji o [ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w 
ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicz-
nego.

5)  wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaE-
cających rzepbę terenu.

§5. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
następujące obowiązki:

1)  uzgodnienia lokalizacji projektowanych obiek-
tów budowlanych w pobliru istniejących sieci i urzą-

dzeG infrastruktury technicznej z ich zarządcami,
2)  rozwiązania występujących kolizji projektowa-

nych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami 
i urządzeniami infrastruktury technicznej, na zasa-
dach okre[lonych w obowiązujących przepisach i w 
uzgodnieniu z zarządcami infrastruktury technicznej,

3)  projekty budowlane obiektów budowlanych 
winny zawierać zabezpieczenia eliminujące zagro-
renia wynikające z poEorenia terenu na obszarze 
szczególnej ochrony wód powierzchniowych ｠ 
zlewnia chroniona,

4)  ochrony podziemnej sieci drenarskiej oraz jej 
przebudowy w przypadku ewentualnych kolizji z 
projektowanymi obiektami budowlanymi,

5)  prowadzenia prac budowlanych w sposób 
niepowodujący naruszenia stosunków wodnych na 
gruncie; w przypadku naruszenia sieci drenarskiej 
nalery bezzwEocznie dokonać naprawy, zapewnia-
jąc wEa[ciwy odpEyw,

6)  podczyszczania [cieków opadowych lub rozto-
powych w separatorach przed ich odprowadzeniem 
do odbiornika,

7)  wywóz nadmiaru mas ziemnych powstaEych 
w trakcie prowadzenia robót ziemnych w miejsce 
wskazane przez Wójta Gminy Blizanów,

8)  stosowania rozwiązaG ograniczających emisję 
haEasu do poziomów dopuszczalnych, okre[lonych 
w przepisach odrębnych,

9)  zgEoszenia Wojewódzkiemu Konserwatoro-
wi Zabytków wszelkich znalezisk posiadających 
znamiona zabytku, odnalezionych przy prowadze-
niu prac ziemnych oraz zabezpieczenia odkrytego 
przedmiotu, a takre wstrzymania wszelkich robót 
mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

10)  przed przystąpieniem do prac ziemnych inwe-
stor zobowiązany jest do wykonaniami prac arche-
ologicznych: dokumentacyjno ｠ zabezpieczających.

§6. Do czasu zainwestowania terenów, o których 
mowa w §3 ust. 1 pkt 1-4, wedEug zasad ustalo-
nych w niniejszej uchwale, ustala się morliwo[ć 
ich tymczasowego urytkowania w dotychczasowy 
sposób.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§7. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: MN 1, MN 2, MN 3, MN 4, MN 5, MN 6, 
MN 7, MN 8, MN 9 oraz MN 10.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1)  nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszyst-

kich budynków, wyznaczoną na rysunku planu,
2)  wskapnik intensywno[ci zabudowy w wysoko-

[ci maksymalnie 0,3,
3)  obowiązek zachowania powierzchni biologicz-

nie czynnej o wielko[ci nie mniejszej nir 25% dziaEki 
budowlanej,

4)  maksymalną wysoko[ć projektowanych bu-
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dynków mieszkalnych liczoną od poziomu terenu do 
kalenicy budynku, która wynosi 10 m,

5)  maksymalną wysoko[ć projektowanych samo-
dzielnych budynków gospodarczych bądp gararo-
wych liczoną od poziomu terenu do kalenicy budyn-
ku, która wynosi 6 m,

6)  maksymalną ilo[ć kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków mieszkalnych - dwie 
kondygnacje, w tym poddasze urytkowe,

7)  maksymalną ilo[ć kondygnacji nadziemnych 
projektowanych samodzielnych budynków gospo-
darczych bądp gararowych - jedna kondygnacja,

8)  maksymalną szeroko[ć elewacji frontowej pro-
jektowanych budynków mieszkalnych, która wyno-
si 18 m,

9)  maksymalną szeroko[ć elewacji frontowej pro-
jektowanych samodzielnych budynków gospodar-
czych bądp gararowych, która wynosi 7 m,

10)  obowiązek sytuowania budynków miesz-
kalnych z dachami stromymi, o symetrycznym na-
chyleniu poEaci od 30o do 45o, pokrycia dachowe 
- dachówka ceramiczna lub elementy dachówkopo-
dobne,

11)  dopuszczenie sytuowania budynków gospo-
darczych bądp gararowych z dachami pEaskimi bądp 
jednospadowymi,

12)  morliwo[ć sytuowania budynków gospodar-
czych bądp gararowych w granicach dziaEek z za-
chowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy

13)  obsEugę komunikacyjną terenów przewidzia-
nych w planie do zabudowy, odpowiednio:

a)  z istniejących drogi powiatowej,
b)  z istniejących drogi gminnej, oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem KD 9,
c)  z projektowanych dróg dojazdowych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami: KD 1, KD 2, KD 
3, KD 4, KD 5, KD 6, KD 7 oraz KD 8,

c)  z projektowanych dróg wewnętrznych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: KDW 1 oraz 
KDW 2,

14)  obowiązek zapewnienia wystarczającej ilo[ci 
miejsc postojowych dla potrzeb obsEugi projektowa-
nych inwestycji na terenie wEasnym dziaEki,

15)  obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnym 
dziaEki:

a)  doj[ć i dojazdów do projektowanych budyn-
ków,

b)  miejsc magazynowania odpadów komunal-
nych,

c)  terenów zieleni przydomowej sEurącej codzien-
nej rekreacji i wypoczynku,

16)  projektowane obiekty budowlane winny mieć 
walory estetyczne i architektoniczne, dostosowane 
do lokalnie występującej architektury i krajobrazu 
miejscowo[ci Warszówka,

17)  ogrodzenie terenu w formie parkanów o wy-
soko[ci maksymalnie 1,6 m, co najmniej w dwóch 
trzecich ｠ arurowe, wykonane z materiaEów pod-
noszących warto[ć estetyczną terenu, z wyklucze-
niem ogrodzeG z prefabrykatów betonowych,

18)  morliwo[ć lokalizacji zabudowy, o której 
mowa w ust. 1 na dziaEkach o powierzchni mini-
mum 800 m2 karda, o froncie minimum 25 metrów 
karda oraz o kącie poEorenia bocznych granic dzia-
Eek w stosunku do pasa drogowego 90o,

19)  zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodo-
ciągowej, poprzez przyEącze wody, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci wodociągowej,

20)  odprowadzenie [cieków bytowych i ewentu-
alnie komunalnych ｠ do gminnej kanalizacji sanitar-
nej, poprzez przyEącze kanalizacyjne, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

21)  dopuszcza się, do czasu wybudowania gmin-
nej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie [cieków 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych (szam-
bo), z obowiązkiem wywozu [cieków przez wyspe-
cjalizowane jednostki do miejsca unieszkodliwiania,

22)  odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych lub [cieków opadowych lub roztopowych 
｠ docelowo do gminnej kanalizacji deszczowej, po-
przez przyEącze kanalizacyjne, na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej, bądp 
do odbiornika, po uzyskaniu wymaganych prawem 
pozwoleG,

23)  dopuszcza się rozprowadzenie niezanieczysz-
czonych wód opadowych lub roztopowych po te-
renie dziaEki budowlanej, pod warunkiem, ir wody 
opadowe lub roztopowe nie będą zalewaEy lub pod-
tapiaEy terenów sąsiednich,

24)  zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej, poprzez przyEącze 
energetyczne, na warunkach okre[lonych przez za-
rządcę sieci energetycznej,

25)  morliwo[ć lokalizacji stacji transformatoro-
wej w przypadku zaistnienia zwiększonego zapo-
trzebowania na energię elektryczną,

26)  wymóg wyposarenia terenu w sieci i przyEą-
cza infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawi-
dEowego funkcjonowania terenu,

27)  obowiązek dostosowania ｠ na etapie projek-
tu budowlanego - parametrów technicznych sieci i 
urządzeG do morliwo[ci obsEugi wszystkich projek-
towanych obiektów,

28)  do celów grzewczych dopuszcza się stoso-
wanie paliw pEynnych, gazowych i staEych (np. bio-
masa, drewno) charakteryzujących się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi lub wykorzystanie alterna-
tywnych pródeE energii,

29)  zagospodarowanie odpadów - w sposób zor-
ganizowany (magazynowanie w pojemnikach z za-
stosowaniem segregacji odpadów i ich wywóz przez 
wyspecjalizowane jednostki do miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania), zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

30)  obowiązują standardy akustyczne, okre[lone 
w przepisach odrębnych, jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopusz-
cza się morliwo[ć realizacji usEug nieuciąrliwych, 
wyEącznie wbudowanych w budynki przeznaczenia 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 214 ｠ 23102 ｠ Poz. 3858

podstawowego terenu, wg następujących zasad i 
proporcji:

1)  ustala się morliwo[ć lokalizacji usEug wyEącz-
nie nieuciąrliwych, uzupeEniających przeznaczenie 
podstawowe terenu takich jak: gabinety lekarskie, 
kosmetyczne, fryzjerstwo, naprawę RTV i AGD, ze-
garmistrzostwo, drobny handel osiedlowy, itp.,

2)  ustala się, re funkcja usEugowa nie more prze-
kraczać 30% powierzchni urytkowej wszystkich 
budynków projektowanych na dziaEce,

3)  w przypadku lokalizowania na terenie dziaEki 
funkcji usEugowych ustala się obowiązek wyznacze-
nia minimum 2 miejsc postojowych na karde 30 m2 
powierzchni urytkowej usEug.

§8. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usEugowej nieuciąrliwej - oznaczone 
na rysunku planu symbolami: MN/U 1 i MN/U 2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się:

1)  morliwo[ć lokalizacji - w ramach przeznacze-
nia podstawowego ｠ usEug realizowanych wyEącz-
nie dla obsEugi istniejącej i projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, których ewentualne 
ponadnormatywne oddziaEywanie nie będzie wykra-
czać poza granice terenu dziaEki budowlanej,

2)  nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszyst-
kich budynków, wyznaczoną na rysunku planu,

3)  wskapnik intensywno[ci zabudowy w wysoko-
[ci maksymalnie 0,4,

4)  obowiązek zachowania powierzchni biologicz-
nie czynnej o wielko[ci nie mniejszej nir 25% dziaEki 
budowlanej,

5)  maksymalną wysoko[ć projektowanych bu-
dynków mieszkalnych, usEugowych bądp mieszkal-
no-usEugowych liczoną od poziomu terenu do kale-
nicy budynku, która wynosi 10 m,

6)  maksymalną wysoko[ć projektowanych samo-
dzielnych budynków gospodarczych bądp gararo-
wych liczoną od poziomu terenu do kalenicy budyn-
ku, która wynosi 5 m,

7)  maksymalną ilo[ć kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków mieszkalnych, usEugo-
wych bądp mieszkalno-usEugowych - dwie kondy-
gnacje, w tym poddasze urytkowe,

8)  maksymalną ilo[ć kondygnacji nadziemnych 
projektowanych samodzielnych budynków gospo-
darczych bądp gararowych - jedna kondygnacja,

9)  maksymalną szeroko[ć elewacji frontowej pro-
jektowanych budynków mieszkalnych, usEugowych 
bądp mieszkalno-usEugowych od strony projektowa-
nych i istniejących dróg, która wynosi 20 m,

10)  maksymalną szeroko[ć elewacji frontowej 
projektowanych samodzielnych budynków gospo-
darczych bądp gararowych od strony projektowa-
nych i istniejących dróg, która wynosi 9 m,

11)  obowiązek sytuowania budynków mieszkal-
nych, usEugowych bądp mieszkalno-usEugowych z 
dachami stromymi, o symetrycznym nachyleniu po-
Eaci od 25o do 45o, pokrycia dachowe - dachówka 

ceramiczna lub elementy dachówkopodobne,
12)  dopuszczenie sytuowania budynków gospo-

darczych bądp gararowych z dachami pEaskimi bądp 
jednospadowymi,

13)  morliwo[ć sytuowania budynków gospodar-
czych bądp gararowych w granicach dziaEek z za-
chowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,

14)  obsEugę komunikacyjną terenów przewidzia-
nych w planie do zainwestowania z projektowanych 
dróg dojazdowych, lokalnych i wewnętrznych oraz 
istniejącej drogi powiatowej,

15)  obowiązek zapewnienia wystarczającej ilo[ci 
miejsc postojowych dla potrzeb obsEugi projektowa-
nych inwestycji na terenie wEasnej dziaEki budowla-
nej,

16)  dla lokalizowanej na terenie dziaEki funk-
cji usEugowej obowiązek wyznaczenia minimum 2 
miejsc postojowych na karde 30 m2 powierzchni 
urytkowej usEug,

17)  obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki budowlanej:

a)  doj[ć i dojazdów do projektowanych budyn-
ków,

b)  miejsc magazynowania odpadów komunal-
nych,

c)  terenów zieleni przydomowej sEurącej codzien-
nej rekreacji i wypoczynku - w przypadku lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej,

18)  projektowane obiekty budowlane winny mieć 
walory estetyczne i architektoniczne, dostosowane 
do lokalnie występującej architektury i krajobrazu 
miejscowo[ci Warszówka,

19)  ogrodzenie terenu w formie parkanów o wy-
soko[ci maksymalnie 1,6 m, co najmniej w dwóch 
trzecich ｠ arurowe, wykonane z materiaEów pod-
noszących warto[ć estetyczną terenu, z wyklucze-
niem ogrodzeG z prefabrykatów betonowych,

20)  morliwo[ć lokalizacji zabudowy, o której 
mowa w ust. 1 na wyodrębnionych dziaEkach o po-
wierzchni minimum 1000 m2 karda, o froncie mini-
mum 30 metrów kardy oraz o kącie poEorenia bocz-
nych granic dziaEek w stosunku do pasa drogowego 
90o, z zastrzereniem pkt 21,

21)  w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z 
aktualnej struktury wEasno[ciowej gruntów dopusz-
cza się stosowanie odstępstw w zakresie ustalone-
go w pkt 20 kąta poEorenia bocznych granic dziaEek 
w stosunku do pasa drogowego, z zastrzereniem, ir 
kąt nowoprojektowanych granic dziaEek w stosunku 
do pasa drogowego nie more być mniejszy nir 70o,

22)  zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodo-
ciągowej, poprzez przyEącze wody, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci wodociągowej,

23)  odprowadzenie [cieków bytowych i ewentu-
alnie komunalnych ｠ docelowo do gminnej kanali-
zacji sanitarnej, poprzez przyEącze kanalizacyjne, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci kanali-
zacyjnej,

24)  dopuszcza się, do czasu wybudowania gmin-
nej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie [cieków do 
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szczelnych zbiorników bezodpEywowych (szambo), 
z obowiązkiem wywozu [cieków przez wyspecjali-
zowane jednostki do miejsca unieszkodliwiania,

25)  odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych lub [cieków opadowych lub roztopowych 
｠ docelowo do gminnej kanalizacji deszczowej, po-
przez przyEącze kanalizacyjne, na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej, bądp 
do odbiornika po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleG,

26)  dopuszcza się rozprowadzenie niezanieczysz-
czonych wód opadowych lub roztopowych po te-
renie dziaEki budowlanej, pod warunkiem, ir wody 
opadowe lub roztopowe nie będą zalewaEy lub pod-
tapiaEy terenów sąsiednich,

27)  zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej, poprzez przyEącze 
energetyczne, na warunkach okre[lonych przez za-
rządcę sieci energetycznej,

28)  morliwo[ć lokalizacji stacji transformatoro-
wej w przypadku zaistnienia zwiększonego zapo-
trzebowania na energię elektryczną,

29)  wymóg wyposarenia terenu w sieci i przyEą-
cza infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawi-
dEowego funkcjonowania terenu,

30)  obowiązek dostosowania ｠ na etapie projek-
tu budowlanego - parametrów technicznych sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej do morliwo[ci 
obsEugi wszystkich projektowanych obiektów,

31)  do celów grzewczych dopuszcza się stoso-
wanie paliw pEynnych, gazowych i staEych (np. bio-
masa, drewno) charakteryzujących się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi lub wykorzystanie alterna-
tywnych pródeE energii,

32)  zagospodarowanie odpadów - w sposób zor-
ganizowany (magazynowanie w pojemnikach z za-
stosowaniem segregacji odpadów i ich wywóz przez 
wyspecjalizowane jednostki do miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania), zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

33)  obowiązują standardy akustyczne, okre[lone 
w przepisach odrębnych, jak dla terenów przezna-
czonych na cele mieszkaniowo-usEugowe.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące przeznaczenie dopuszczalne:

1)  dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania obiek-
tów plenerowych uzupeEniających przeznaczenie 
podstawowe, takich jak: kort tenisowy, plac zabaw, 
itp.,

2)  dopuszcza się morliwo[ć lokalizacji obiektów 
maEej architektury, wiat i altan dla potrzeb przezna-
czenia podstawowego terenu, dróg wewnętrznych 
oraz sieci i urządzeG infrastruktury technicznej,

3)  ustala się, ir obiekty budowlane lokalizowane 
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego muszą na-
wiązywać architekturą do budynków przeznaczenia 
podstawowego.

§9. 1. Ustala się tereny dróg publicznych dojazdo-
wych - oznaczone na rysunku planu symbolami: KD 

1, KD 2, KD 4, KD 5, KD 6, KD 7, KD 8 oraz KD 9.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące warunki dotyczące zagospodarowa-
nia terenu:

1)  szeroko[ć korytarza komunikacyjnego od 8 do 
10 m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2)  lokalizację sieci i urządzeG uzbrojenia terenu,
3)  wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej 
w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
drogi, jak i jej parametry techniczne nalery rozwią-
zać na etapie opracowania projektu budowlanego 
branry drogowej.

§10. 1. Ustala się teren drogi publicznej dojazdo-
wej - oznaczony na rysunku planu symbolem: KD 3.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1)  szeroko[ć korytarza komunikacyjnego 6 m 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2)  lokalizację sieci i urządzeG uzbrojenia terenu,
3)  wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej 
w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
drogi, jak i jej parametry techniczne nalery rozwią-
zać na etapie opracowania projektu budowlanego 
branry drogowej.

§11. 1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych - 
oznaczone na rysunku planu symbolami: KDW1 
oraz KDW2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące warunki dotyczące zagospodarowa-
nia terenu:

1)  szeroko[ć korytarza komunikacyjnego ｠ min 
6 m,

2)  lokalizację sieci i urządzeG uzbrojenia terenu,
3)  wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej 
w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
drogi, jak i jej parametry techniczne nalery rozwią-
zać na etapie opracowania projektu budowlanego 
branry drogowej.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§12. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1)  Rysunek planu, stanowiący zaEącznik nr 1 do 

niniejszej uchwaEy,
2)  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwaEy

3)  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
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oraz zasad ich finansowania, stanowiące zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§13. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym ustala się stawki procen-
towe, na podstawie których ustala się opEatę, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w nastę-
pujących wysoko[ciach:

1) 10% - dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN,

2) 20% - dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN/U,

3) 0% - dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem KD,

4) 0% - dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem KDW.

§14. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele[ne 
teren, o którym mowa w §1 ust. 2, o powierzchni 
ca 3,2672 ha, okre[lony szczegóEowo w dokumen-
tacji dotyczącej przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze i niele[ne.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Blizanów.

§16. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy Blizanów
(-) Jan WojtyEa
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Gminy Blizanów rozstrzyga, co następuje: 

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXIV/ 302 /10

Rady Gminy Blizanów
z dnia 30.06.2010r

w sprawie ｧMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów poEoronych w miejscowo[ci Warszówkaｦ

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 214  – 10 –  Poz. 3858  
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 302 /10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2010r 

 w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Warszówka”  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Blizanów rozstrzyga, co następuje:  
 
  
Lp. Składający 

uwagi 

Data 
złożenia 
uwagi 

Treść Rozstrzygnięcie 

1.  Jędrzej Miniecki 
Anna Miniecka  
Piotr Miniecki  
Maciej Miniecki  

2 listopada 
2009 roku 

Wg składających uwagi projekt planu 
nie uwzględnia dokonania podziału 
dawnej działki nr 19 obecnie po 
dokonaniu podziału oznaczonej jako 
działki nr 19/1, 19/2, 19/3 (obręb 
Warszówka) 

Uwaga nieuwzględniona. 

2.  Jędrzej Miniecki 
Anna Miniecka  
Piotr Miniecki  
Maciej Miniecki 

2 listopada 
2009 roku 

Objęcie ustaleniami projektu planu 
terenu dawnej działki nr 19 (obecnie 
po dokonaniu podziału oznaczonej 
jako działki nr 19/1, 19/2, 19/3 - 
obręb Warszówka) i wyznaczenie 
częściowo po terenie ww. 
nieruchomości przebiegu drogi 
oznaczonej symbolem KD 3  

Uwaga nieuwzględniona. 

3.  Jędrzej Miniecki 
Anna Miniecka  
Piotr Miniecki  
Maciej Miniecki 

2 listopada 
2009 roku 

Nie uwzględnienie w projekcie planu 
dokonanego rozgraniczenia pomiędzy 
dz. nr 17 (obręb Warszówka) i dz. nr 
19 (obręb Warszówka) 

Uwaga nieuwzględniona. 

4.  Jędrzej Miniecki 
Anna Miniecka  
Piotr Miniecki  
Maciej Miniecki 

18 
listopada 
2009 roku 

Brak właściwej szerokości dróg i 
prawidłowo rozmieszczonych 
parkingów w sąsiedztwie terenów 
przeznaczonych na działalność 
handlowo - usługową 
 

Uwaga nieuwzględniona. 

5.  JędrzejMiniecki 
Piotr Miniecki  
 

1 marca 
2010 roku 

Wg składających uwagi 
projektowana droga KD 3 winna 
posiadać szerokość w liniach 
rozgraniczających 8 m a nie 6 m tak 
jest to obecnie zaprojektowane 
 
Lokalizacja symbolu graficznego 
oznaczającego granice opracowania 
winna być usunięta z terenu działek 
nr 19/2 i 19/3 (obręb Warszówka)  
 
symbol graficzny oznaczający 
granice opracowania winien być 
pokrywać się z granicą geodezyjną 
działek 19/2 i 19/3 (obręb 
Warszówka) lub ewentualnie przy 
pozostawieniu tego symbolu w 

Uwaga nieuwzględniona. 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz .U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 
Rada Gminy Blizanów rozstrzyga, co następuje:

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisanymi w ｧMiejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów poEoronych w 
miejscowo[ci Warszówkaｦ, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, są:

- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej,

- budowa o[wietlenia ulicznego,
- budowa dróg publicznych.

2. Realizacja ww. zadaG nastąpi w oparciu o:
- przepisy ustawy prawo zamówieG publicznych, 
- przepisy ustawy o samorządzie gminnym,
- przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Zadania finansowane będą w oparciu o nastę-
pujące [rodki finansowe:

- dochody wEasne zagwarantowane w budrecie 
Gminy Blizanów,

- fundusze strukturalne,
- dotacje,
- poryczki preferencyjne.

4. Termin realizacji:
- zadania ｠ w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby 

- zostaną ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym 
dla Gminy Blizanów.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXIV/ 302 /10

Rady Gminy Blizanów
z dnia 30.06.2010r

w sprawie ｧMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów poEoronych w miejscowo[ci Warszówkaｦ

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 214  – 11 –  Poz. 3858,3859  
obrysie działek opis planu winien 
zawierać stwierdzenie, że granica 
ustaleń planu kończy się na granicy 
ww. działek z drogą oznaczoną 
symbolem KD 3. 

6.  Robert Białas  
Krzysztof  
i Beata 
Ścieszek  

9 marca 
2010 roku 

Wyznaczenie poszerzenia drogi 
dojazdowej (teren działki nr 17 – 
obręb Warszówka) po terenie działek 
nr 13/1 i 13/2 (obręb Warszówka) 
do 6 m w liniach rozgraniczających 

Uwaga nieuwzględniona. 

 
3858   Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ 302 /10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2010r   w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Warszówka”     Rozstrzygnięcie 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.   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)    Rada Gminy Blizanów rozstrzyga, co następuje:   1. Inwestycjami  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  zapisanymi  w  „Miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Warszówka”, które należą do zadań własnych gminy, są: ‐ budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ‐ budowa oświetlenia ulicznego, ‐ budowa dróg publicznych.  2.  Realizacja ww. zadań nastąpi w oparciu o: ‐ przepisy ustawy prawo zamówień publicznych,  ‐ przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ‐ przepisy ustawy o finansach publicznych.  3.  Zadania finansowane będą w oparciu o następujące środki finansowe: ‐ dochody własne zagwarantowane w budżecie Gminy Blizanów, ‐ fundusze strukturalne, ‐ dotacje, ‐ pożyczki preferencyjne.  4. Termin realizacji: 

- zadania – w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby ‐ zostaną ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym dla Gminy Blizanów.  
3859 

3859 

UCHWAŁA NR XXXIV/303/10 RADY GMINY BLIZANÓW 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Blizanów do stanu 

faktycznego 


