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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.1)), art. 20 ust. 1 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 
z pópn. zm.2)), Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co 
następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej w Rybnie Wielkim, dz. nr ewid. 137/9, 
137/10 i 137/11, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony liniami roz-
graniczającymi dziaEki, o których mowa w ust. 1.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu, zwanym dalej rysun-
kiem.

4. Integralne czę[ci uchwaEy obejmują:
1)  rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący 

zaEącznik nr 1 do uchwaEy;
2)  rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgod-

no[ci miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego z ustaleniami studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kiszkowo, stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3)  rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, dz. nr ewid. 
137/9, 137/10 i 137/11, stanowiące zaEącznik nr 3 
do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1)  obszary objęte ochroną na podstawie przepi-
sów szczególnych, w tym tereny górnicze oraz za-
grorone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych;

2)  tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w 
przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, okre[lanej w studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny;

3)  zabytki oraz dobra kultury wspóEczesnej.
2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

1)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i urytkowania terenów;

2)  zasad i warunków scalenia oraz ponownego 
podziaEu nieruchomo[ci.

§3. 1. Na obszarze objętym planem, ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczenie na rysunku ｠ MN;

2)  teren drogi wewnętrznej, oznaczenie na rysun-
ku ｠ KDW;

3)  tereny zieleni o funkcji izolacyjnej, stanowiące 
integralne czę[ci dziaEek zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku ｠ Z.

2. Tereny zabudowy, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, dla których w przepisach o [rodowisku 
ustalone zostaEy dopuszczalne poziomy haEasu.

3. Tereny, o tym samym przeznaczeniu. lecz rór-
nych zasadach zagospodarowania zostaEy oznaczo-
ne dodatkowym symbolem cyfrowym.

4. Tereny zieleni, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 
stanowią tereny wyEączone z zabudowy budynkami 
oraz kubaturowymi obiektami architektury ogrodo-
wej.

§4. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące oznaczenia graficzne, okre[lone na ry-
sunku:

1)  obowiązujące linie zabudowy;
2)  maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
3)  linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i zasadach zagospodarowania;
4)  wymagane ksztaEtowanie przewarającej kale-

nicy w budynku;
2. Jako obowiązującą linię zabudowy nalery ro-

zumieć linię uksztaEtowaną poprzez gEówną elewa-
cję budynku. Pomiędzy linią rozgraniczającą drogę 
wewnętrzną a obowiązującą linią zabudowy mogą 
znajdować się okapy, schody, zadaszenia, wyku-
sze, ryzality, jednokondygnacyjne obudowane par-
tie wej[ciowe do budynku.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 
dotyczą wszystkich elementów zaliczanych do ku-
batury brutto budynku.

4. Poprzez wymagane ksztaEtowanie przewarają-
cej kalenicy w budynku nalery rozumieć ksztaEtowa-

3597

UCHWADA NR XXXV/275/10 RADY GMINY KISZKOWO

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w 
Rybnie Wielkim, dz. nr ewid. 137/9, 137/10 i 137/11

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,Nr 153 poz. 1271 i 
Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 
1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 
poz.1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz. 124.
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nie kalenicy oraz przewarającej powierzchni poEaci 
dachowej budynku w stosunku do obowiązującej 
lub maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
oznaczonej na rysunku; powyrsze nie wyklucza 
jednoczesnego zastosowania innych kierunków 
nachyleG w czę[ci elementów poEaci dachowych, 
sEurących ksztaEtowaniu formy architektonicznej 
budynku.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN), o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1, 
obejmują:

1)  teren, oznaczony na rysunku MN1, przezna-
czony do zagospodarowania na 11 dziaEkach bu-
dowlanych;

2)  teren, oznaczony na rysunku MN2, przezna-
czony do zagospodarowania na jednej dziaEce bu-
dowlanej,

3)  teren, oznaczony na rysunku MN3, przezna-
czony do zagospodarowania na jednej dziaEce bu-
dowlanej.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN1) ustala się następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:

1)  realizację dwóch budynków, w tym:
a)  budynku mieszkalnego, o wysoko[ci dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze urytko-
we lub jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem 
nieurytkowym i nachyleniu poEaci dachowych 35°- 
45°, oraz usytuowaniem przewarającej kalenicy 
równolegle do drogi wewnętrznej,

b)  budynku gospodarczo-gararowego w zabudo-
wie blipniaczej, o wysoko[ci jednej kondygnacji nad-
ziemnej, jednakowej na obu sąsiednich dziaEkach i 
jednakowym kącie nachylenia poEaci dachowych nie 
mniejszym nir 20o;

2)  zblirony wymiar szeroko[ci elewacji fronto-
wych, zrórnicowany nie więcej nir o 3,0 m;

3)  wskapnik zabudowy nieprzekraczający 30% 
powierzchni dziaEki;

4)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
nir 50% powierzchni dziaEki.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (MN1) dopuszcza się wydzielenie nie wię-
cej nir 11 dziaEek budowlanych, o szeroko[ci frontu 
dziaEki nie mniejszej nir 20,0 m i nie większej nir 
25,0m. Powyrsze wymiary nie obowiązują w przy-
padku dwóch dziaEek skrajnych.

4. ObsEugę komunikacyjną terenu, o którym mowa 
w §5 ust. 2 zapewnia się poprzez projektowaną 
drogę wewnętrzną (KDW).

§6. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN2 i MN3) ustala się następujące wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  na kardej dziaEce more być realizowany tylko 

jeden budynek wolno stojący,
2)  wysoko[ć do II kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe lub nieurytkowe;
3)  dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachy-

leniu poEaci dachowych 35°- 45°, z przewarającą 
kalenicą usytuowaną zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku;

4)  wskapnik zabudowy nieprzekraczający 30% 
powierzchni dziaEki;

5)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
nir 50% powierzchni dziaEki,

2. Na wyznaczonych terenach - MN2 i MN3 usta-
la się zakaz budowy dwóch budynków, przy czym 
czę[ć gospodarcza budynku more stanowić osob-
ną bryEę, powiązaną kompozycyjnie i stylistycznie z 
gEówną czę[cią budynku.

3. ObsEugę komunikacyjną terenu MN2 zapew-
nia się poprzez projektowaną drogę wewnętrzną 
(KDW), natomiast terenu MN3 poprzez istniejącą 
drogę publiczną.

4. O ile poziom haEasu komunikacyjnego na drodze 
powiatowej przekroczy wymagany poziom oddzia-
Eywania na otoczenie ｠ dla ochrony terenów zabu-
dowy mieszkaniowej, w realizowanych budynkach 
nalery zastosować rozwiązania funkcjonalne, tech-
niczne i materiaEowe pozwalające na ograniczenie 
oddziaEywania haEasu.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. 1. Ochronę [rodowiska zapewnia się poprzez:
1)  peEne uzbrojenie techniczne terenu, w tym 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór [cieków ko-
munalnych oraz docelowy odbiór [cieków opado-
wych i roztopowych;

2)  ochronę [rodowiska wodnego poprzez stoso-
wanie urządzeG zapewniających wymagane stan-
dardy wprowadzania [cieków opadowych do ziemi;

3)  komunalny selektywny system gospodarki od-
padami i postępowanie zgodne z przepisami odręb-
nymi;

4)  ochronę zabudowy mieszkaniowej przed haEa-
sem, zgodnie z wymaganymi standardami wynikają-
cymi z przepisów o [rodowisku;

5)  ustalone w planie standardy dla zabudowy, w 
tym wskapniki odnoszące się do ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego oraz wymagaG dla przestrzeni biolo-
gicznie czynnej.

§8. 1. Dla terenów zieleni izolacyjnej (Z), o którym 
mowa w §3 ust. 1 pkt 3, ustala się:

1)  zakaz zabudowy,
2)  zakaz grodzenia umorliwiający konserwację 

istniejącego rowu,
2. Czę[ci dziaEek znajdujące się na wyznaczonym 

terenie zieleni izolacyjnej (Z) mają stanowić integral-
ną czę[ć terenów zabudowy mieszkaniowej (MN1).
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§9. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji 
inwestycji istnieje konieczno[ć prowadzenia badaG 
archeologicznych, zakres których okre[la pozwole-
nie WWKZ na badania archeologiczne, przed wyda-
niem decyzji o pozwoleniu na budowę.

RozdziaE IV
Zasady modernizacji i budowy systemów infra-

struktury technicznej

§10. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące, sEurące ochronie [rodowiska, zasady 
infrastruktury technicznej:

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

2)  odprowadzenie [cieków komunalnych ｠ do 
istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, z zakazem 
stosowania zbiorników bezodpEywowych i innych 
urządzeG przydomowych sEurących odprowadzeniu 
[cieków bytowych;

3)  odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych ｠ docelowo do projektowanej sieci kanaliza-
cji deszczowej, z dopuszczeniem, na terenie dzia-
Eek, retencji powierzchniowej speEniającej wymogi 
ochrony [rodowiska wodnego przed zanieczyszcze-
niem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)  zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejące-
go systemu energetycznego, zgodnie z warunkami 
dostawcy;

5)  zaopatrzenie w ciepEo, z lokalnych systemów 
grzewczych, z zastosowaniem paliw i urządzeG do 
ich spalania speEniających wymogi ochrony [rodo-
wiska.

2. Istniejące uzbrojenie techniczne w drodze pu-
blicznej zapewnia obsEugę terenu objętego planem 
w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektrycz-
ną oraz odbiór [cieków, z wymaganym uzbrojeniem 
w drodze wewnętrznej KDW (przyEącza dla realizo-
wanej zabudowy), w związku z tym nie rozstrzyga 
się o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego ｠ zadaG z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania.

§11. Zagospodarowanie odpadów, w tym nie-
bezpiecznych i budowlanych oraz mas ziemnych 
powstaEych w procesie inwestycyjnym, nastąpi 
poprzez komunalny system gospodarki odpadami 
i postępowanie zgodne z zasadami okre[lonymi w 
ｧPlanie gospodarki odpadami dla gminy Kiszkowoｦ i 
przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§12. 1. Zewnętrzną obsEugę komunikacyjną te-
renu zapewnia publiczna droga powiatowa, z wy-
maganym zjazdem na drogę wewnętrzną KDW oraz 
wyznaczone dziaEki budowlane, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku.

2. ObsEugę wewnętrzną terenu zapewniają dro-
gi wewnętrzne, w tym droga KDW, stanowiąca 
wspóEwEasno[ć urytkowników dziaEek, dla których 
zapewnia dostęp do drogi publicznej oraz morliwo[ć 
realizacji podziemnego uzbrojenia technicznego (te-
ren MN1 i MN2) oraz droga znajdująca się poza ob-
szarem planu - dla terenu MN3.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§13. Dla obszaru objętego planem ustala się 
stawkę 10% sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§14. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kiszkowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) inr. Kazimierz BaraGczak
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Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717. z pópn. zm.1)) 
Rada Gminy Kiszkowo stwierdza zgodno[ć miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, 
dz. nr ewid. 137/9, 137/10 i 137/11 z ustalenia-
mi studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kiszkowo (uchwaEa 
Nr XXVII/180/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26 
kwietnia 2001 r. w sprawie studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kiszkowo).

Uzasadnienie
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej w Rybnie Wielkim, dz. nr ewid. 137/9, 
137/10 i 137/11 są zgodne z polityką przestrzenną 
okre[loną w studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania gminy Kiszkowo w zakresie prze-
znaczenia terenów pod zabudowę, ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego, ochrony [rodowiska przyrodni-
czego i kulturowego oraz zasad infrastruktury tech-
nicznej.

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 1)) 
Rada Gminy Kiszkowo rozstrzyga, co następuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkanio-

wej w Rybnie Wielkim, dz. nr ewid. 137/9, 137/10 
i 137/11 nie wniesiono radnych uwag, których spo-
sób i terminy wnoszenia okre[lone zostaEy w art. 
17, pkt 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.).

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXV/275/10

Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 31 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KISZKOWO

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXV/275/10

Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 31 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W RYBNIE 

WIELKIM, DZ. NR EWID. 137/9, 137/10 I 137/11

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz. 124.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz. 124.


