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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146) i 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 
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, z 2010 r. nr 
24, poz. 124) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co 
następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Suchy Las ｠ rejon ulic Obor-
nickiej, Nektarowej i Fortecznej, zwany dalej ｧpla-
nemｦ, stwierdzając zgodno[ć planu z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Suchy Las, uchwalonego 
uchwaEą Rady Gminy Suchy Las nr LXV/349/98 z 
dnia 18 czerwca 1998r. ze zmianami.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna planu, zwana dalej ｧrysunkiem 

planuｦ - zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las o sposo-

bie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zaEącznik 
nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono na 
rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu sko[nym ｠ nalery przez to rozumieć 

dach o kącie nachylenia poEaci dachowych wzglę-
dem kalenicy powyrej 15°;

2) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

3) no[nikach reklamowych ｠ nalery przez to ro-
zumieć urządzenia reklamowe wraz z elementami 
konstrukcyjnymi;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
w jakiej morna sytuować budynek od linii rozgrani-
czającej drogi;

5) obiektach infrastruktury technicznej ｠ nalery 
przez to rozumieć urządzenia i sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne 
oraz elektroenergetyczne;

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez 
zewnętrzne obrysy [cian budynków w stanie wy-
koGczonym;

7) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
nasadzenia o strukturze wielopiętrowej minimalizu-
jące oddziaEywanie przedsiębiorstw produkcyjnych 
lub usEugowych na tereny sąsiednie.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczony symbolem MN;
2) tereny zabudowy usEugowo-mieszkaniowej, 

oznaczone symbolami 1U/MN i 2U/MN;
3) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone sym-

bolami 1U, 2U, 3U, 4U i 5U;
4) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami 

1ZI i 2ZI;
5) tereny urządzeG elektro-energetycznych, ozna-

czone symbolami 1E i 2E;
6) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczo-

ny symbolem KD-Z;
7) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony 

symbolem KD-L;
8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 

oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-
D i 5KD-D;

9) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 
KDW.

§4. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograni-
czonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

2) zakaz stosowania od strony dróg ogrodzeG be-
tonowych i relbetowych;

3) nakaz stosowania ogrodzeG arurowych;

2962

UCHWADA NR XLIX/454/10 RADY GMINY SUCHY LAS

 z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las ｠ rejon ulic Obornickiej, 
Nektarowej i Fortecznej



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 156 ｠ 17165 ｠ Poz. 2962

4 dla terenów MN zakaz lokalizacji stacji bazo-
wych i przesyEowych telefonii komórkowej;

5) zakaz sytuowania wolnostojących no[ników 
reklamowych;

6) dopuszczenie lokalizowania reklam, szyldów 
i tablic informacyjnych wyEącznie na terenach U 
i U/MN oraz o maksymalnej Eącznej powierzchni 
nie przekraczającej 6 m² na jednej nieruchomo[ci, 
umieszczanych na elewacji budynku, na wysoko[ci 
kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu;

7) nakaz urycia materiaEów szlachetnych, takich 
jak: drewno, kamieG, ceramika i szkEo, w pEaszczy-
znach elewacji frontowych budynków, minimum w 
zakresie 25% powierzchni;

8) w zabudowie mieszkaniowej nakaz stosowania 
dachu w odcieniach koloru czerwonego, brązowego 
i grafitowego oraz tynków w kolorach pastelowych.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem przedsię-
wzięć celu publicznego oraz stacji paliw;

2) zakaz emisji zanieczyszczeG ponad poziom 
okre[lony w przepisach odrębnych;

3) zakaz prowadzenia dziaEalno[ci gospodarczej 
związanej z gromadzeniem, segregacją, odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem odpadów;

4) nakaz stosowania - przy pozyskiwaniu ciepEa 
dla celów grzewczych i technologicznych - paliw i 
urządzeG niskoemisyjnych, nie powodujących prze-
kroczenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeG do 
atmosfery, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)  nakaz zagospodarowania nadmiaru mas ziem-
nych, podczas prac budowlanych, w obrębie wEa-
snej dziaEki lub wywóz w miejsce wskazane w opar-
ciu o przepisy odrębne;

6) nakaz uwzględnienia ograniczeG w zagospo-
darowaniu, wynikających z poEorenia czę[ci terenu 
objętego planem w strefie ochrony po[redniej, ze-
wnętrznej ujęcia wód dla wodociągu w ZEotnikach 
oraz w obszarze zasobowym tego ujęcia wody, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

7) nakaz zachowania na terenach MN dopusz-
czalnych poziomów haEasu w [rodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) nakaz zachowania na terenach U/MN dopusz-
czalnych poziomów haEasu w [rodowisku jak dla te-
renów mieszkaniowo-usEugowych, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

9) nakaz zachowania na terenach 4U, w przypad-
ku lokalizacji usEug o[wiaty, dopuszczalnych pozio-
mów haEasu w [rodowisku jak dla terenów zabu-
dowy związanej ze staEym lub czasowym pobytem 
dzieci i mEodziery, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) nakaz zachowania standardów akustycznych 
w pomieszczeniach budynków dla staEego przeby-

wania ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) nakaz podczyszczania [cieków przemysEo-

wych, przed odprowadzeniem ich do systemu ka-
nalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) nakaz zbiórki odpadów niebezpiecznych w 
sposób zabezpieczający [rodowisko gruntowo-wod-
ne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami;

13) dopuszczenie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych z poEaci dachowych do gruntu, 
z zachowaniem interesów osób trzecich;

14) dopuszczenie lokalizacji zbiorników retencyj-
no-odparowujących dla wód opadowych na terenie 
nieruchomo[ci;

§6. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej.

1.  Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego ustala się obowiązek uzgadniania z wEa-
[ciwym organem ochrony zabytków prac ziemnych 
związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
terenu.

2. Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę winien ustalić z wEa[ciwym organem ochrony 
zabytków zakres prowadzenia ewentualnych prac 
archeologicznych.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się do-
puszczenie pozostawienia powierzchni biologicznie 
czynnej na nieutwardzonych powierzchniach tere-
nów dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§8. Ustalenia w zakresie parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu.

1.  Dla terenu oznaczonego symbolem MN ustala 
się:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, wolnostojąca;

2) dopuszczenie budowy jednego budynku miesz-
kalnego oraz jednego budynku gararowego lub go-
spodarczego na dziaEce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji budynku gararowe-
go lub gospodarczego w formie dobudowanej do 
budynku mieszkalnego lub wolnostojącego, o po-
wierzchni zabudowy nie przekraczającej 40 m²;

4) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30% 
powierzchni dziaEki;

5) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 
50% powierzchni dziaEki;

6)  wysoko[ć budynku mieszkalnego nie więcej 
nir 9,0 m i nie więcej nir 2 kondygnacje nadziemne, 
w tym jedna stanowiąca poddasze urytkowe;

7) dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
8) wysoko[ć budynku gararowego lub gospodar-

czego nie więcej nir 6,0 m oraz 1 kondygnacja nad-
ziemna;

9) dachy sko[ne, wielospadowe, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych od 25° do 45°, na bu-
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dynkach gararowych i gospodarczych od 15° do 
45°;

10) zastosowanie dachówki lub materiaEu da-
chówkopodobnego;

11) dopuszczenie niwelacji terenu w zakresie 1,0 
m względem istniejącego poziomu terenu;

12) nakaz zapewnienia nie mniej nir 2 miejsc 
postojowych na kardy lokal mieszkalny na terenie 
dziaEki budowlanej.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1U/MN i 
2U/MN ustala się:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa usEugowo-miesz-
kaniowa, wolnostojąca;

2) dopuszczenie budowy na dziaEce budowlanej 
jednego budynku usEugowego lub usEugowo-miesz-
kalnego oraz jednego budynku gararowego lub go-
spodarczego;

3) dopuszczenie lokalizacji budynku gararowego 
lub gospodarczego w formie dobudowanej do bu-
dynku lub wolnostojącego, o powierzchni zabudo-
wy nie przekraczającej 50 m²;

4) maksymalną powierzchnię lokalu mieszkalnego 
w budynku usEugowo-mieszkalnym nie więcej nir 
150 m²;

5) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 
powierzchni dziaEki;

6) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 
40% powierzchni dziaEki;

7) wysoko[ć budynku nie więcej nir 9,0 m i nie 
więcej nir 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna 
stanowiąca poddasze urytkowe;

8)  dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
9) wysoko[ć budynku gararowego lub gospodar-

czego nie więcej nir 6,0 m oraz 1 kondygnacja nad-
ziemna;

10) dachy sko[ne, wielospadowe, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych od 25° do 45°, na bu-
dynkach gararowych i gospodarczych od 15° do 
45°;

11) zastosowanie dachówki lub materiaEu da-
chówkopodobnego;

12) dopuszczenie niwelacji terenu w zakresie 1,0 
m względem istniejącego poziomu terenu;

13) nakaz zapewnienia nie mniej nir 2 miejsc 
postojowych na kardy lokal mieszkalny oraz nie 
mniej nir 2 miejsc postojowych na karde 100 m² 
powierzchni urytkowej usEugowej na terenie dziaEki 
budowlanej.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U, 
3U, 4U i 5U ustala się:

1) rodzaj zabudowy: budynki usEugowe z dopusz-
czeniem czę[ci magazynowej lub wystawienniczej, 
w tym administracyjno-biurowe, handlowe o po-
wierzchni sprzedarowej do 400 m²;

2) dopuszczenie na terenie 4U lokalizacji zabudo-
wy związanej z usEugami o[wiaty;

3) dopuszczenie na terenie 5U lokalizacji obiektów 
i urządzeG związanych z dystrybucją paliw;

4) dopuszczenie lokalizacji portierni pomiędzy gra-
nicą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy o mak-

symalnej powierzchni do 20m²;
5) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 

powierzchni dziaEki;
6) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 

30% powierzchni dziaEki;
7) wysoko[ć budynków ｠ nie większą nir 12 m od 

poziomu terenu do najwyrszego punktu dachu, do 3 
kondygnacji nadziemnych;

8) dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
9) dachy o dowolnej geometrii, dla dachów sko-

[nych nachylenie poEaci dachowych do 45°;
10) dla dachów sko[nych zastosowanie dachówki 

lub materiaEu dachówkopodobnego;
11) dopuszczenie zachowania i remontu istnieją-

cych budynków mieszkalnych bez prawa ich rozbu-
dowy;

12) dopuszczenie wydzielania dróg wewnętrznych 
o minimalnej szeroko[ci 6m;

13) nieprzekraczalną linię zabudowy od dróg we-
wnętrznych w odlegEo[ci 5m;

14) nakaz zapewnienia na terenie dziaEki budow-
lanej nie mniej nir 2 miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych na karde 100 m² powierzchni 
urytkowej usEugowej oraz dla samochodów cięraro-
wych - w ilo[ci odpowiedniej do prowadzonej dzia-
Ealno[ci;

15) dopuszczenie niwelacji terenu w zakresie 1,0 
m względem istniejącego poziomu terenu;

16) nakaz stosowania dla pomieszczeG przezna-
czonych na staEy pobyt ludzi [rodków technicznych 
zmniejszających uciąrliwo[ć ulicy Obornickiej do 
poziomu okre[lonego w przepisach odrębnych.

4. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZI i 2ZI 
ustala się:

1) zakaz zabudowy;
2) nakaz wprowadzania nowych zadrzewieG o 

wielopiętrowej strukturze nasadzeG;
3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniej nir 

80% powierzchni dziaEki;
5. Dla terenów oznaczonych symbolami 1E i 2E 

ustala się:
1) lokalizację stacji transformatorowych;
2) dopuszczenie zachowania powierzchni biolo-

gicznie czynnej na terenach niezabudowanych;
3) wymiary dziaEek zgodnie z rysunkiem planu.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
ustala się dla strefy ochrony po[redniej ujęcia wód 
dla wodociągu w ZEotnikach zachowanie obowią-
zujących zakazów i nakazów zgodnie z aktualnymi 
decyzjami administracyjnymi wydanymi przez odpo-
wiednie organy oraz z przepisami odrębnymi w tym 
zakresie.

§10. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci.

1.  Nie okre[la się terenów, które wymagają wsz-
częcia procedury scalania i podziaEu nieruchomo[ci 
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w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Ustala się minimalne powierzchnie wydziela-

nych dziaEek budowlanych w wielko[ci:
1) 800 m² dla terenów MN;
2)  1200 m² dla terenów 1U/MN i 2U/MN;
3) 1500 m² dla terenów 1U, 2U, 3U, 4U i 5U, o 

minimalnych szeroko[ciach frontu dziaEki 28 m;
4) 50 m² dla terenów 1E i 2E.
3. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane nie doty-

czą wydzieleG geodezyjnych dla sieci technicznych 
i urządzeG infrastruktury technicznej oraz regulacji 
granic pomiędzy dziaEkami sąsiednimi.

4. Zakaz wydzielania dziaEek nie mających dostę-
pu do drogi publicznej z wyjątkiem przypadku, kiedy 
wydzielenie dziaEki sEury powiększeniu innej dziaEki 
mającej dostęp do drogi publicznej.

§11. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu.

1.  Wykonanie zabudowy na terenie objętym pla-
nem nie more pogorszyć istniejących stosunków 
wodnych na dziaEkach sąsiednich.

2. Ustala się nakaz zachowania rowu melioracyj-
nego jako otwartego, z dopuszczeniem jego skana-
lizowania.

3. Do czasu skablowania istniejącej linii elektro-
energetycznych 15 kV obowiązują obszary oddzia-
Eywania, wolne od zabudowy, o szeroko[ci 7,5m na 
obydwie strony od osi linii;

4. Ustala się zachowanie strefy ochronnej mini-
mum 1m od osi kabli telekomunikacyjnych wolnej 
od zabudowy i nasadzeG trwaEych.

5. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów z 
urządzeniami drenarskimi, ustala się nakaz ich prze-
budowy na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą 
sieci.

6. Na terenie 1U dla dziaEek o numerach ewiden-
cyjnych 208/3, 208/7 i 208/8 nakazuje się zapew-
nienie dostępu do drogi publicznej 3KD-D poprzez 
dziaEkę o numerze ewidencyjnym 208/6.

§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1.  W zakresie systemów komunikacji ustala się:
1) teren drogi KD-L przeznaczony jest na drogę 

obsEugującą istniejącej drogi klasy gEównej ruchu 
przyspieszonego, o szeroko[ci zgodnie z rysunkiem 
planu;

2) dla drogi publicznej oznaczonej symbolem KD-Z 
｠ klasę drogi zbiorczej, o szeroko[ci zgodnie z ry-
sunkiem planu;

3) dla dróg publicznych oznaczonych symbolami 
1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D i 5KD-D ｠ klasę dróg 
dojazdowych, o szeroko[ci zgodnie z rysunkiem pla-
nu;

4) tereny dróg wewnętrznych oznaczonych sym-
bolem KDW ｠ o szeroko[ci zgodnie z rysunkiem pla-
nu;

5) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na te-
renach komunikacji;

6) dopuszczenie lokalizacji nowych sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej w obrębie pasów 
drogowych.

2. Nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej 
jako sieci podziemnych z zachowaniem odlegEo[ci 
pomiędzy przewodami zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

3. Nakaz prowadzenia nowych sieci infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczających terenów 
publicznych.

4. Dopuszczenie zachowania oraz zmiany przebie-
gu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się na-
kaz podEączenia do istniejącej i projektowanej sieci 
wodociągowej na zasadach okre[lonych przez ge-
stora sieci.

6. W zakresie odprowadzania [cieków bytowych i 
komunalnych ustala się:

1) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych docelowo do planowanej sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, 
dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych, z wywozem [cieków do miejsc 
wskazanych przez sEurby gminne, z zastrzereniem 
pkt 3);

3) zakaz stosowania szczelnych zbiorników bez-
odpEywowych w strefie ochrony po[redniej ujęcia 
wód dla wodociągu w ZEotnikach;

4) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni 
[cieków;

7. W zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ustala się:

1) z poEaci dachowych zabudowy mieszkaniowej 
na terenie MN oraz z poEaci dachowych zabudowy 
usEugowej i usEugowo-mieszkaniowej na terenach 
U/MN odprowadzanie do gruntu lub do planowanej 
sieci kanalizacji deszczowej;

2) z poEaci dachowych budynków usEugowych na 
terenach U odprowadzanie do gruntu, do zbiorni-
ków retencyjno-odparowujących lub do planowanej 
sieci kanalizacji deszczowej;

3) z powierzchni utwardzonych oraz z dróg, po-
przez urządzenia podczyszczające, do zbiorników 
retencyjno-odparowujących, rowów melioracyjnych 
lub do planowanej sieci kanalizacji deszczowej;

4) dopuszczenie odprowadzania nadmiaru wód 
opadowych i roztopowych, poprzez system drena-
ry, rurociągów i rowów melioracyjnych, do rowów 
melioracji szczegóEowej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) dopuszczenie stosowania gazu z istniejącej sie-

ci gazowej poprzez jej rozbudowę, na warunkach 
okre[lonych przez gestora sieci;

2) dopuszczenie stosowania ogrzewania olejowe-
go z zastosowaniem olejów niskoemisyjnych;

3) dopuszczenie stosowania innych paliw nisko-
emisyjnych i urządzeG charakteryzujących się wyso-
kim stopniem sprawno[ci;
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4) dopuszczenie stosowania energii elektrycznej 
oraz odnawialnych pródeE energii.

9. W zakresie zasilania w energię elektryczną 
ustala się:

1) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci elek-
troenergetycznej;

2)  dopuszczenie skablowania wszystkich nad-
ziemnych linii elektroenergetycznych;

3) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wych nasEupowych, wbudowanych w obiekty bu-
dowlane oraz wolnostojących na terenach wyzna-
czonych na rysunku planu.

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 
nakaz gromadzenia segregowanych odpadów w po-
jemnikach na posesji i odbiór ich zgodnie z planem 
gospodarki odpadami w gminie.

§13. Nie ustala się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

§14. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysoko[ci 15 %.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Suchy Las.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) JarosEaw Ankiewicz
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Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 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. 1547, 
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, nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i 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 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, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Gminy Suchy Las 
rozstrzyga, co następuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lerą do zadaG wEasnych gminy:

1) zakres inwestycji:
a) budowa publicznych dróg dojazdowych
KD-D, KD-Z i KD-L ok. 33 791 m²
b) wodociąg ok. 1 700 mb
c) kanalizacja sanitarna ok. 2 200 mb
d) kanalizacja deszczowa ok. 1 800 mb

2) realizacja inwestycji:
- wymienionych w pkt 1lit.b, c - w oparciu o 

uchwaEę nr XVIII/167/2003 Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia 
przez Gminę do AQUANET SpóEka z o.o. z siedzi-
bą w Poznaniu ｠ zgodnie z planami realizacyjnymi 
AQUANET SpóEka z o.o.,

- wymienionych w pkt 1 lit. a, d ｠ zgodnie z wie-
loletnimi planami inwestycyjnymi Gminy Suchy Las.

2. Zasady finansowania, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych:

Prognozowane pródEa finansowania przez gminę:
- dochody wEasne,
- dotacje,
- poryczki preferencyjne,
- fundusze Unii Europejskiej,
- udziaE inwestorów w finansowaniu. 

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLIX/454/10

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Suchy Las ｠ rejon ulic Obornickiej,

Nektarowej i Fortecznej

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

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


