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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 2009r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,poz. 675) oraz 
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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 
Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz.996) Rada Gminy 
Kapmierz uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Kapmierz rejon ul. Czere-
[niowej ｧIIｦ, po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych 
rozwiązaG z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kapmierz (uchwaEa Nr XXXV/210/01 Rady Gmi-
ny w Kapmierzu z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniona 
uchwaEami Rady Gminy Kapmierz: Nr XVII/117/03 
z dnia 30 grudnia 2003r, Nr XLII/227/09 z dnia 21 
papdziernika 2009r; Nr XLVII/257/10 z dnia 2 mar-
ca 2010r.; Nr XLVII/258/10 z dnia 2 marca 2010r; 
Nr LII/279/10 z dnia 14 lipca 2010r.; Nr LII/280/10 
z dnia 14 lipca 2010r.｠ zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) czę[ć graficzna, opracowana na mapie w skali 

1: 1000, zatytuEowana ｧ Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Kapmierz rejon ul. 
Czere[niowej ｧIIｦ zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 
stanowiąca zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kapmierz o sposo-
bie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące 
zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kapmierz 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 publicznych 
stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy;

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

UchwaEę Rady Gminy Kapmierz;
2) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgrani-
czającej terenu lub krawędzi jezdni;

4) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi, nie będący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozu-
mieniu przepisów o znakach i sygnaEach drogowych;

5) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o dwóch lub więcej pEaszczyznach spadku, o 
kącie nachylenia poEaci dachowych od 12º do 45º;

6) ogrodzeniu peEnym ｠ nalery przez to rozumieć 
ogrodzenia murowane lub wykonane z elementów 
prefabrykowanych niearurowych;

7) przedsięwzięciach mogących znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko - nalery przez to rozumieć 
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko i potencjalnie znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko, zgodnie z przepisami od-
rębnymi lub inne odpowiadające im w rozumieniu 
przepisów odrębnych obowiązujących w momencie 
zEorenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej 
w celu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

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

oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
2) tereny komunikacji:
a) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KDW;
b) teren drogi publicznej - lokalnej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem KD 1864P;
3) teren infrastruktury elektroenergetycznej, ozna-
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czony na rysunku planu symbolem E;
4) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunek 

planu symbolem ZP.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu nie-
przekraczalnej linii zabudowy:

a) od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, 
oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW - w 
odlegEo[ci zgodnej z rysunkiem planu,

b) od krawędzi jezdni drogi publicznej - lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD 1864P 
- w odlegEo[ci 8 m;

2) zakaz sytuowania wszelkich obiektów i urzą-
dzeG tymczasowych, które nie są [ci[le związane z 
planowanym przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem 
obiektów przeznaczonych do czasowego urytkowa-
nia w trakcie realizacji robót budowlanych;

3) zachowanie ciągEo[ci powiązaG przestrzennych 
i funkcjonalnych istniejących i projektowanych ele-
mentów dróg;

4) zakaz lokalizowania urządzeG i obiektów przy-
sEaniających i utrudniających ruch pieszych i pojaz-
dów;

5) konieczno[ć stosowania przepisów odrębnych 
w stosunku do dziaEaG związanych z usuwaniem lub 
przemieszczaniem mas ziemnych lub skalnych w 
związku z realizacją inwestycji.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko z dopuszczeniem 
inwestycji celu publicznego;

2) nakazuje się, aby oddziaEywanie związane z 
funkcją terenu nie powodowaEo przekroczenia stan-
dardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepi-
sach odrębnych poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuE prawny;

3) nakaz stosowania rozwiązaG projektowo ｠ bu-
dowlanych zapewniających warunki akustyczne 
zgodne z obowiązującymi normami;

4) nakaz ustalenia lokalizacji i posadowienia po-
szczególnych obiektów po szczegóEowym rozpozna-
niu warunków gruntowo ｠ wodnych;

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6. Nie wyznacza się terenów wymagających 
okre[lenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§7. 1. Zakaz stosowania ogrodzeG peEnych z pre-
fabrykowanych elementów betonowych od strony 
terenów publicznych.

2. Lokalizacja reklam w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic jest dopuszczona pod warunkiem zacho-
wania bezpieczeGstwa ruchu drogowego oraz uzy-
skania zgody zarządcy drogi.

3. Zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych 
w miejscach i w sposób utrudniający czytelno[ć in-
formacji drogowskazowej.

4. Dopuszczenie zamieszczania szyldów i reklam, 
związanych z prowadzoną dziaEalno[cią usEugową 
w budynkach, na ogrodzeniach i na [cianach bu-
dynków wyEącznie pierwszej kondygnacji;

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych,a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§8. Nie wyznacza się terenów wymagających 
okre[lenia granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu.

§9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami MN, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna;

2) maksymalną powierzchnię zabudowy dziaEki 
obiektami kubaturowymi: 40%;

3) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni dziaEki: 25%;

4) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ 7,5 m od 
poziomu terenu do najwyrszego punktu dachu;

5) ilo[ć kondygnacji ｠ 1 kondygnacje nadziemna;
6) szeroko[ć elewacji frontowej od 10 m do 20 m;
7) dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe;
8) w zakresie ochrony przed haEasem, tereny MN 

kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej zgodnie z zapisami przepisów 
odrębnych;

9) sytuowanie projektowanych budynków zgod-
nie z §4 pkt 1);

10) podziaE terenu na dziaEki budowlane o po-
wierzchni nowowydzielanych dziaEek budowlanych 
nie mniejszej nir 600m2;

11) zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ppkt. 8 nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz te-
reny i urządzenia infrastruktury technicznej.
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12) dopuszcza się lokalizację wiat gararowych 
poza linią zabudowy.

2. Dla terenu infrastruktury elektroenergetycznej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala 
się:

1) lokalizację stacji transformatorowej;
2) zakaz realizacji obiektów nie związanych z prze-

znaczeniem terenu.
3. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZP ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - wyodrębniony te-

ren zieleni urządzonej;
2) zakazuje się:
a) lokalizacji budynków,
b) wyznaczania stanowisk postojowych,
c) lokalizacji szyldów oraz reklam,
d) obsEugi pojazdami samochodowymi.
3) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów maEej architektury,
b) realizację obiektów tymczasowych, plenero-

wych,
c) lokalizację doj[ć, [cierek pieszych i pieszo-ro-

werowych, placów zabaw, sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

§10. W zakresie szczegóEowych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu nie podejmuje się ustaleG.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§11. 1. Dla terenów komunikacji, w zakresie za-
sad modernizacji, rozbudowy i budowy ustala się:

1) dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący 
zjazd z drogi publicznej - lokalnej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KD 1864P;

2) morliwo[ć wydzielenia dróg wewnętrznych do-
jazdowych, o szeroko[ci w liniach rozgraniczających 
nie mniejszej nir 6m, za wyjątkiem doj[ć i dojazdów 
do jednego budynku mieszkalnego, o szeroko[ci nie 
mniejszej nir 3m;

3) dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KDW:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ min. 
8 m,

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów bu-
dowlanych i urządzeG, nie związanych lub kolidują-
cych z planowaną funkcją terenu,

c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogę;

4) dla terenu drogi publicznej ｠ lokalnej, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem KD 1864P:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ zgod-
nie z rysunkiem planu,

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów bu-

dowlanych i urządzeG, nie związanych lub kolidują-
cych z planowaną funkcją terenu,

c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogę.

5) lokalizację miejsc postojowych w granicach 
dziaEki stanowiącej wEasno[ć inwestora w ilo[ci nie 
mniejszej nir 2 miejsca postojowe na 1 budynek 
mieszkalny.

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:
1) nakaz wyposarenia obszaru objętego planem w 

podstawową sieć infrastruktury technicznej;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zasi-

lanie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej;
3) w zakresie odprowadzania [cieków bytowych 

ustala się:
a) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się odprowadzanie [cieków bytowych 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych,

b) nakazuje się systematyczne oprórnianie szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych i wyworenie 
[cieków bytowych poprzez koncesjonowanego 
przewopnika do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne.

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ustala się do czasu realizacji gminnej 
sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe i roz-
topowe z terenów zabudowy mieszkaniowej nalery 
zagospodarować w granicach wEasnej dziaEki nie na-
ruszając interesu osób trzecich,

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:

a) zasilanie terenów, objętych planem, w energię 
elektryczną nastąpi ze stacji transformatorowej ni-
skiego napięcia, zlokalizowanej na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem E,

b) stacje transformatorowe lokalizować na dziaE-
kach o minimalnej powierzchni 40 m2 z dostępem 
do dróg publicznych lub wewnętrznych,

c) dla stacji transformatorowych nie obowiązują 
ustalone w planie linie zabudowy.

6) W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala 
się:

a) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazo-
wej;

b) przyEączanie odbiorców do sieci gazowej na 
zasadach zawartych w obowiązujących przepisach 
energetycznych, po kardorazowym uzgodnieniu z 
dostawcą gazu, w zalerno[ci od warunków tech-
nicznych i ekonomicznych, uzasadniających rozbu-
dowę sieci gazowej.

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się na-
kaz stosowania do celów grzewczych paliw charak-
teryzujących się niskimi wskapnikami emisyjnymi, 
takich jak: paliwa pEynne, gazowe lub staEe, w tym 
biomasa i drewno, oraz odnawialne pródEa energii.

8) w zakresie gospodarki odpadami ustala się 
obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów 
w przystosowanych do tego celu pojemnikach usy-
tuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z 
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gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi.

9) nakaz wykorzystania mas ziemnych, powsta-
jących w trakcie realizacji inwestycji, do niwelacji 
terenu lub utwardzenia nawierzchni dróg i placów 
wewnętrznych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§12. Nie okre[la się terenów, które wymagają 
wszczęcia procedury scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów

§13. Dla terenu objętego planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§14. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 25 %.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kapmierz.

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

 Przewodniczący Rady  
(-) Grzegorz Reinholz
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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 Gminy Kapmierz rozstrzyga, co następuje:

§1. Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEoro-
ny do publicznego wglądu w terminie od 30 lipca 
2010r. do 19 sierpnia 2010r. W dniu 16 sierpnia 
2010 r. odbyEa się dyskusja publiczna nad rozwiąza-
niami przyjętymi w projekcie planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) uwagi byEy przyjmo-
wane do dnia 2 wrze[nia 2010r. 

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym Rada Gminy Kapmierz nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) Rada 
Gminy Kapmierz rozstrzyga, co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji, których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
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.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Planu wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 

kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Planu wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne. 

4. 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) 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;

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

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
1) dotacji unijnych,
2) dotacji samorządu województwa,
3) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
4) kredytów i poryczek bankowych,
5) innych [rodków zewnętrznych.
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