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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska w Zremie uchwala, co następuje:

§1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu sportu i rekre-
acji poEoronego w póEnocnej czę[ci miasta Zrem, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG 
z ustaleniami Studium UwarunkowaG i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zrem 
(uchwaEa Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Zremie z 
dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwaEą Nr 
215/XXV/08 Rady Miejskiej w Zremie z dnia 26 
czerwca 2008 r.).

2.  Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1)  rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zaty-

tuEowany Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu sportu i rekreacji poEoronego 
w póEnocnej czę[ci miasta Zrem, opracowany w 
skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

2)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lerą do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

3.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obowiązuje w granicach okre[lonych na rysun-
ku.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  ｧdachu pEaskimｦ ｠ nalery przez to rozumieć 

dach o spadku do 12º;
2)  ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ ｠ nalery 

przez to rozumieć linię wyznaczającą obszar, w któ-
rym dopuszcza się lokalizowanie budynków;

3)  ｧpowierzchni zabudowyｦ ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych [cian wszystkich budynków 
w stanie wykoGczonym;

4)  ｧreklamieｦ ｠ nalery przez to rozumieć no[niki 
informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

5)  ｧmaszcie antenowymｦ ｠ nalery przez to rozu-

mieć konstrukcję wsporczą dla anten, bądp obiek-
tów radiokomunikacyjnych skEadających się z urzą-
dzeG elektro ｠ przesyEowych i zestawów anten.

§3. W planie ustala się następujące przeznaczenie 
terenów:

1)  teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, 
oznaczony symbolem ZP/US;

2)  teren dróg publicznych ｠ klasy lokalnej, ozna-
czony symbolem KD-L.

§4. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego na terenie ZP/US:

1)  dopuszczenie lokalizowania:
a)  budynków o okre[lonych w planie funkcjach 

i parametrach oraz zgodnie z nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy i przepisami odrębnymi,

b)  budowli o okre[lonych w planie funkcjach i 
parametrach oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,

c)  tymczasowych obiektów budowlanych takich, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda-
ry ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powEoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
maszty do sportów ekstremalnych, o okre[lonych 
w planie parametrach, zgodnie z nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy i przepisami odrębnymi,

d)  urządzeG budowlanych,
e)  obiektów infrastruktury technicznej, w tym 

urządzeG kanalizacyjnych,
f)  doj[ć, dojazdów i parkingów, obiektów maEej 

architektury oraz elementów systemu informacji 
miejskiej,

g)  budynków lub budowli na dziaEce budowlanej, 
skEadającej się z kilku dziaEek gruntu, bez uwzględ-
nienia ich granic,

h)  więcej nir jednego budynku lub budowli na 
dziaEce budowlanej,

i)  reklam w pasie terenu o szeroko[ci 20 m od linii 
rozgraniczającej wzdEur terenu KD-L,

j)  masztów antenowych w pasie terenu o szero-
ko[ci 50 m wzdEur wschodniej granicy terenu;

2)  dopuszczenie wydzielania dziaEek:
a)  związanych z obiektami infrastruktury tech-

nicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwe-
stycji,

b)  na poszerzenie istniejących nieruchomo[ci są-
siednich,

c)  budowlanych o powierzchni nie mniejszej nir 
1 ha;

3)  zakaz lokalizowania ogrodzeG o przęsEach z 
typowych prefabrykowanych elementów betono-
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wych.

§5. Ustala się zasady ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1)  segregację odpadów w miejscach ich powsta-
wania i zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

2)  zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomo[ci, z zastrzereniem pkt 
3 i 4;

3)  odprowadzanie [cieków, w postaci wód opa-
dowych i roztopowych, z powierzchni szczelnych 
do kanalizacji deszczowej;

4)  do czasu wybudowania kanalizacji deszczo-
wej, oczyszczanie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do 
ziemi lub do wód, do jako[ci wymaganej w przepi-
sach odrębnych, w szczególno[ci z zanieczyszczo-
nej powierzchni szczelnej parkingów o powierzchni 
powyrej 0,1 ha;

5)  odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych do kanalizacji sanitarnej;

6)  odprowadzanie [cieków, w postaci wód opa-
dowych i roztopowych, z terenu dróg publicznych 
do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem do cza-
su jej realizacji, stosowania urządzeG do powierzch-
niowego odwodnienia pasa drogowego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

7)  ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)  zachowanie naturalnego uksztaEtowania terenu 
poza liniami zabudowy;

9)  zachowanie, okre[lonych przepisami odrębny-
mi, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku dla terenu zieleni urządzonej oraz sportu i rekre-
acji, oznaczonego symbolem ZP/US jak dla terenów 
rekreacyjno ｠ wypoczynkowych;

10)  zachowanie, okre[lonych przepisami odręb-
nymi, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku, jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbio-
rowego, jereli funkcja obiektów lokalizowanych na 
terenie ZP/US będzie tego wymagaEa;

11)  lokalizację ekranów akustycznych bądp in-
nych rozwiązaG technologicznych zmniejszających 
poziom haEasu, w przypadku przekroczenia aku-
stycznych standardów jako[ci [rodowiska, na tere-
nie objętym planem;

12)  zagospodarowanie mas ziemnych, powsta-
Eych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na 
terenie inwestora, bądp ich wywóz zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

13)  zaopatrzenie w ciepEo z zastosowaniem tech-
nologii niskoemisyjnych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego:

1)  zachowanie grodziska wpisanego do rejestru 
zabytków;

2)  strefę ochrony konserwatorskiej w obrębie 
grodziska i jego bezpo[redniego sąsiedztwa, zgod-
nie z rysunkiem;

3)  zakaz prowadzenia wszelkich robót budowla-
nych w strefie ochrony konserwatorskiej;

4)  uzgadnianie z odpowiednimi sEurbami ochro-
ny zabytków prac porządkowych w strefie ochrony 
konserwatorskiej;

5)  obowiązek prowadzenia badaG archeologicz-
nych podczas realizacji inwestycji, związanych z za-
gospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a wyma-
gających prac ziemnych. Inwestor winien uzyskać 
pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzy-
maniem pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. 1.  Na terenie zieleni urządzonej oraz sportu i 
rekreacji, oznaczonego symbolem ZP/US dopuszcza 
się lokalizowanie:

1)  budowli i urządzeG sportowych i rekreacyj-
nych;

2)  budynków usEugowych, związanych z przezna-
czeniem terenu;

3)  budynków zamieszkania zbiorowego takich, 
jak: hotel, motel lub pensjonat.

2.  Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania dziaEek budowlanych:

1)  wysoko[ć budynków i budowli ｠ do 12,0 m;
2)  wysoko[ć pozostaEych obiektów budowlanych 

｠ do 40 m;
3)  powierzchnię zabudowy ｠ do 5 % powierzchni 

dziaEki budowlanej;
4)  teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 90 

% powierzchni dziaEki budowlanej;
5)  dachy: dwu lub wielospadowe ze [cianami 

szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia po-
Eaci dachowych 35º- 45º; z zastrzereniem pkt 6 i 7;

6)  dopuszczenie stosowania dachów pEaskich nad 
takimi czę[ciami budynków, jak: wykusze, lukarny i 
nad parterowymi czę[ciami budynków o wysoko[ci 
do 6,0 m;

7)  powierzchnia dachów pEaskich, w tym tarasów 
urytkowych na dachu, nie more być większa nir 
40 % ogólnej powierzchni rzutu poziomego dachu 
kardego budynku.

§9. 1.  W zakresie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
ustala się uwzględnienie ograniczeG wynikających z 
lokalizacji:

1)  czę[ci terenu w obszarze najwyrszej ochrony 
wód podziemnych ｠ ONO;

2)  na dziaEce nr ewid. 538, stanowiska arche-
ologicznego wpisanego do rejestru zabytków woje-
wództwa wielkopolskiego pod numerem 44/Wlkp/C;
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3)  sąsiedztwa obszarów specjalnej ochrony pta-
ków i specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Na-
tura 2000.

2.  Dla zapewnienia szczelno[ci i stabilno[ci wa-
Eów przeciwpowodziowych w obszarze, na którym 
zakazuje się wykonywania obiektów budowlanych, 
oznaczonym na rysunku symbolem i stanowiącym 
pas terenu o szeroko[ci 50 m od stopy waEu po 
stronie odpowietrznej, ustala się zakaz:

1)  wykonywania obiektów budowlanych;
2)  kopania: studni, sadzawek, doEów oraz rowów.

§10. W zakresie szczególnych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

§11. 1.  W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu ustala się uwzględnienie:

1)  programu rewitalizacji w granicach [rednio-
wiecznego centrum miasta Zrem;

2)  ograniczeG wynikających z lokalizacji sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi, z dopuszczeniem odstępstw wy-
nikających z uzgodnieG z zarządcą sieci w strefach 
oznaczonych symbolem na rysunku.

2.  Dla zapewnienia szczelno[ci i stabilno[ci wa-
Eów przeciwpowodziowych wyznacza się obszar, 
na którym zakazuje się wykonywania obiektów bu-
dowlanych, zgodnie z rysunkiem.

3.  Zakazuje się wznoszenia obiektów budowla-
nych o wysoko[ci większej lub równej 40 m nad 
poziomem terenu wynikającym z rysunku.

§12. 1.  W zakresie zasad rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji ustala się:

1)  klasę drogi lokalną, na terenie drogi publicznej, 
oznaczonym symbolem KD-L;

2)  szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15,0 m, 
zgodnie z rysunkiem;

3)  co najmniej jednostronny chodnik po stronie 
terenów zabudowy;

4)  dopuszczenie lokalizacji zjazdów zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

5)  uzupeEnienie zagospodarowania zielenią urzą-
dzoną wszystkich, wolnych od utwardzenia, frag-
mentów terenu;

6)  lokalizowanie na dziaEce budowlanej miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych w ilo[ci 
niezbędnej dla zapewnienia potrzeb, przy czym licz-
ba miejsc postojowych nie more być mniejsza nir:

a)  4 stanowiska na karde 10 miejsc w obiektach 
[wiadczących usEugi gastronomii,

b)  5 stanowisk na karde 10 miejsc w budynkach 
zamieszkania zbiorowego,

c)  4 miejsca na 100 m² powierzchni urytkowej 
pozostaEych obiektów usEugowych;

7)  lokalizowanie na dziaEce budowlanej miejsc po-
stojowych dla autobusów w liczbie niezbędnej dla 
zapewnienia potrzeb, jednak nie mniejszej nir 1.

2.  Dopuszcza się lokalizowanie:
1)  obiektów budowlanych i urządzeG technicz-

nych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsEugą ruchu, a takre urządzeG związanych z po-
trzebami zarządzania drogą;

2)  [cierki rowerowej;
3)  elementów systemu informacji miejskiej w pa-

sie drogi, pod warunkiem, re nie ograniczają one 
widoczno[ci w miejscach zjazdów na tereny.

§13. W zakresie zasad rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej ustala się:

1)  utrzymanie istniejących sieci infrastruktury 
technicznej, z dopuszczeniem ich przebudowy i roz-
budowy;

2)  lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, 
w tym w szczególno[ci: sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepEow-
niczej, telekomunikacyjnej, o[wietlenia;

3)  zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną 
｠ z sieci infrastruktury technicznej;

4)  powiązanie z ukEadem zewnętrznym oraz za-
pewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§14. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§15. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Zremu.

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

 Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska
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Rada Miejska w Zremie nie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu spor-

tu i rekreacji poEoronego w póEnocnej czę[ci miasta 
Zrem, ze względu na brak uwag.

§1.1. Sposób realizacji zapisanych w planie miej-
scowym inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej:

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzone będą przez wEa[ciwe przedsiębiorstwa, 
w gestii których lery rozwój poszczególnych sieci;

2) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
prowadzone będą przez gminę.

2. Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG, o któ-
rych mowa w miejscowym planie, a które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy, stanowić będą ustalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

3. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
ten cel.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej odbywać się będzie przez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
c) kredytów i poryczek bankowych,
d) innych [rodków zewnętrznych.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr 457/L/10
Rady Miejskiej w Zremie

z dnia 2 wrze[nia 2010 r.
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ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr 457/L/10
Rady Miejskiej w Zremie
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 ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE 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 PUBLICZ-

NYCH


