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Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga 
co następuje:

W zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek nr 
25/3 i 25/7 w czę[ci w miejscowo[ci SokóEki, nie 
zachodzi konieczno[ć realizacji nowych sieci i urzą-
dzeG systemu wodociągowego, kanalizacji sanitar-
nej.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga 
co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy Kazi-
mierz Biskupi w sprawie braku uwag, na etapie wy-
Eorenia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego do publicznego wglądu , nie 
rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr LV/438/10

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 2 wrze[nia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dziaEek nr 25/3 i 25/7 (w czę[ci) 
w miejscowo[ci SokóEki gmina Kazimierz Biskupi

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr LV/438/10

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 2 wrze[nia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dziaEek nr 25/3 i 25/7 (w czę[ci) 
w miejscowo[ci SokóEki gmina Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zmianami), art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 
717 z pópn. zmianami) w związku z uchwaEą Nr 
XXIII/297/09 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 
28 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, Rada Gminy Kazimierz Bisku-
pi uchwala, co następuje:

DZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania planu.

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kazimierz Biskupiｦ, uchwalo-
nego 12 czerwca 2003 r. uchwaEą nr VI/76/2003 
Rady Gminy Kazimierz Biskupi, uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego teren przeznaczony pod usEugi 
sportu i zieleG urządzoną w Kazimierzu Biskupim 
gm. Kazimierz Biskupi, zwany dalej planem.

§2. 1. Rysunek planu pt. ｧGmina Kazimierz Bisku-
pi ｠ zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w Kazimierzu Biskupim ska-
la 1:1000ｦ wraz z zaznaczoną granicą obszaru ob-
jętego planem stanowi zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej stanowi zaEącznik nr 2 do uchwaEy.

3. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgEoszonych do projektu planu stanowi za-
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 z dnia 2 wrze[nia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczo-
ny pod usEugi sportu i zieleG urządzoną w Kazimierzu Biskupim gm. Kazimierz Biskupi
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Eącznik nr 3 do uchwaEy.

§3. Przedmiotem planu jest okre[lenie:
1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania;

2. zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

3. zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;

5. wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych;

6. parametrów i wskapników ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskapników in-
tensywno[ci zabudowy;

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi;

8. szczegóEowych zasad podziaEu nieruchomo[ci;
9. szczegóEowych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy;

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i urytkowania terenów;

12. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. granica planu miejscowego;
2. symbol terenu;
3. linia rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu [ci[le okre[lona;

§5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1. obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, 
która sEury odprowadzaniu [cieków, dostarczaniu 
wody, ciepEa, energii elektrycznej, gazu a takre sta-
cje transformatorowe, obiekty przepompowni [cie-
ków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca 
zbiórki segregowanych odpadów komunalnych;

2. przeznaczeniu podstawowym, dominującym ｠ 
nalery przez to rozumieć dominujący ( gEówny ) spo-
sób zagospodarowania terenu;

3. przeznaczeniu uzupeEniającym, dopuszczal-
nym ｠ nalery przez to rozumieć morliwy sposób 
zagospodarowania terenu po speEnieniu wymagaG 
okre[lonych w planie, stanowiący uzupeEnienie lub 
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

4. symbolu przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, 
okre[lające ich przeznaczenie podstawowe lub prze-
znaczenie podstawowe i uzupeEniające;

5. powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ nale-
ry przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicz-
nie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie;

6. maksymalnej powierzchni zabudowanej - nale-
ry przez to rozumieć wskapnik wielko[ci powierzch-
ni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEki lub 
terenu;

7. wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć maksymalną wysoko[ć budynków;

8. terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre[lony 
symbolem lub symbolem i numerem;

9. urządzeniu pomocniczym - nalery przez to ro-
zumieć wyposarenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a takre oznakowanie sEurące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwporarowej i obrony cywilnej, urzą-
dzenia sEurące informacji o terenie, a takre ogólno-
dostępne stacje telefoniczne;

10. uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

11. przepisami prawa ｠ nalery przez to rozumieć 
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

DZIAD II
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE 2
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obję-

tych ustaleniami planu.

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, ustala 
się następujące przeznaczenie terenu, przyporząd-
kowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia:

US,ZP - tereny usEug sportu i zieleni urządzonej.

RozdziaE 3
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowa-

nia Eadu przestrzennego

§7. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowla-
nych o wysoko[ci powyrej 50 m npt.

RozdziaE 4
Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. 1. Zcieki w postaci wód opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, 
w tym z miejsc postojowych, przy wprowadzaniu 
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do wód lub do ziemi w przypadkach okre[lonych 
przepisami odrębnymi nalery oczy[cić do jako[ci 
wymaganej tymi przepisami;

2. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
dachów oraz terenów zielonych mogą być odpro-
wadzane w sposób niezorganizowany do ziemi w 
granicach nieruchomo[ci do której inwestor posiada 
tytuE prawny;

3. Ustala się następujące warunki postępowania 
z odpadami:

a) selektywne gromadzenie odpadów w wyzna-
czonych miejscach w przystosowanych pojemni-
kach oraz przekazywanie do odzysku lub unieszko-
dliwienia, zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi;

b) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zuryte 
baterie i akumulatory winny być gromadzone w her-
metycznych pojemnikach i transportowane do miej-
sca odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami oraz przepisami 
odrębnymi;

4. Na terenie objętym planem wprowadza się za-
kaz:

a) skEadowania i unieszkodliwiania jakichkolwiek 
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpa-
dów niebezpiecznych,

b) odprowadzenie nieczysto[ci ciekEych bezpo-
[rednio do gruntu i cieków wodnych.

5. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i 
podziemnych z zachowaniem wymogów wynikają-
cych z przepisów prawa.

6. Zbędne masy ziemi powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery wykorzystać do nowego 
uksztaEtowania terenu w granicy dziaEki wEasnej lub 
sąsiednich, lub skEadować zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębny-
mi.

7. Wszelkie urządzenia lokalizowane na obszarze 
opracowania planu nie mogą powodować emisji 
przekraczających warto[ci dopuszczalnych, okre-
[lonych w przepisach regulujących dopuszczalne 
poziomy substancji w powietrzu oraz marginesy to-
lerancji dla dopuszczalnych poziomów substancji w 
powietrzu.

8. Z zakresu ochrony przed haEasem wskazuje się, 
re tereny usEug sportu i zieleni urządzonej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem US,ZP nalerą do ka-
tegorii terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

9. W ksztaEtowaniu i ochronie zieleni urządzonej i 
nieurządzonej nalery:

a) na terenach zabudowy przeznaczyć na po-
wierzchnie biologicznie czynną powierzchnie dziaEki 
okre[loną w przepisach szczegóEowych niniejszego 
planu,

b) usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i bu-
dowie obiektów budowlanych tylko jereli ich likwi-
dacja wynika z ustaleG planu lub przepisów prawa.

RozdziaE 5
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej

§9. W przypadku natrafienia podczas robót ziem-
nych na obiekty mające charakter zabytku archeolo-
gicznego ｠ nalery wstrzymać roboty i niezwEocznie 
powiadomić odpowiednie organy ochrony zabyt-
ków.

RozdziaE 6
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu

§10. Parametry zabudowy i wskapniki ksztaEtowa-
nia zabudowy okre[lono w rozdziale 12.

RozdziaE 7
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowa-

nia terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych 

na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych

§11. 1. Teren objęty planem, zlokalizowany jest w 
granicach terenu górniczego ｧPątnówｦ utworzone-
go na podstawie Decyzji Ministra Zrodowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Le[nictwa z dnia 30.08.1993 r.

2. Teren objęty planem zlokalizowany jest w gra-
nicach obszaru górniczego ｧPątnów IIIｦ utworzone-
go na podstawie decyzji Ministra Górnictwa i Ener-
getyki VMF/3048/61 z dnia 12.07.1961 r.

RozdziaE 8
Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§12. Nie ustala się

RozdziaE 9
Szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§13. Nie ustala się.

RozdziaE 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§14. Nie ustala się

RozdziaE 11
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej.

§15. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury:

1. sieć elektroenergetyczną nalery realizować 
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jako podziemną;
2. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodo-

ciągowej w rejonie ul. GoliGskiej;
3. dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury 

technicznej w granicach terenu objętego planem;
4. dopuszcza się realizacje inwestycji z zakresu 

Eączno[ci publicznej;

§16. 1. ObsEuga komunikacyjna poprzez istniejące 
drogi wewnętrzne od strony ul. GoliGskiej. 

2. Na terenie objętym planem nie ustala się lokali-
zacji miejsc parkingowych.

DZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE 12
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu usEug sportu i zieleni urządzonej oznaczone-
go symbolem US,ZP

§17. 1.Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem US,ZP : przeznaczenie podstawowe: usEugi 
sportu i zieleG urządzona - zieleG publiczna le[no-
parkowa ( park ekologiczny ｠ trasa dydaktyczna)

§18. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia US,ZP ustala się następujące szczegóEowe 
warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1. na terenie obowiązuje zakaz realizacji budyn-
ków; nie związanych z przeznaczeniem terenu;

2. dopuszcza się realizacje dróg wewnętrznych 
bez nawierzchni szczelnej;

3. dopuszcza się lokalizację urządzeG pomocni-
czych np.: wyciągu, armatek [niernych;

4. dopuszcza się lokalizacje obiektów maEej archi-
tektury i ciągów pieszych;

5. dopuszcza się realizację zaplecza sanitarno-
technicznego;

a) wysoko[ć zabudowy jedna kondygnacja ｠ do 
6 m npt;

b) dach sko[ny dwu lub wielospadowy o nachyle-
niu 30º - 45º;

c) maksymalna powierzchnia zabudowy do 200 
m²;

6. caEy teren objęty planem z wyjątkiem gruntu 
niezbędnego do realizacji zaplecza sanitarni-tech-
nicznego nalery pozostawić jako biologicznie czyn-
ny;

7. ustala się obowiązek zachowania istniejących 
rowów odprowadzających wody opadowe i rozto-
powe.

DZIAD VI
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE.

RozdziaE 13
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów.

§19. Ustala się tymczasowo, dotychczasowy 
sposób urytkowania terenu w granicach objętych 
planem do czasu realizacji ustaleG planu.

§20. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty 
znajdujące się w granicy objętej planem.

RozdziaE 14
Ustalenia koGcowe

§21. Uchwala się dla terenu objętego ustalenia-
mi planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
wysoko[ci 0,5 % - teren stanowi wEasno[ć Gminy.

§22. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kazimierz Biskupi.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) dr Tomasz Piaseczny 
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Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga 
co następuje:

W zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren przeznaczony pod trasę narciarską i sanecz-
kową w Kazimierzu Biskupim, nie zachodzi koniecz-
no[ć realizacji nowych sieci i urządzeG systemu wo-
dociągowego, kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U.Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga 
co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy Ka-
zimierz Biskupi w sprawie braku uwag, na etapie 
wyEorenia projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego do publicznego 
wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrze-
nia.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr LV/439/10

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 2 wrze[nia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego teren przeznaczony 

pod usEugi sportu i zieleG urządzoną w Kazimierzu Biskupim gmina Kazimierz Biskupi

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr LV/439/10

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 2 wrze[nia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego teren przeznaczony 

pod usEugi sportu i zieleG urządzoną w Kazimierzu Biskupim gmina Kazimierz Biskupi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pópn. zm.) oraz art. 
59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Okre[la się szczegóEowe zasady, sposób i tryb 
umarzania, odraczania lub rozkEadania na raty na-
lerno[ci pienięrnych mających charakter cywilno-
prawny przypadających Gminie lub jej jednostkom 
podlegEym, warunki dopuszczalno[ci pomocy pu-
blicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do 
tego uprawnionego.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. nalerno[ci pienięrnej ｠ rozumie się przez to na-

lerno[ć pienięrną ( nalerno[ć gEówną ) przypadają-
cą od jednego dEurnika wraz z nalernymi odsetka-
mi i kosztami dochodzenia nalerno[ci ( nalerno[ci 
uboczne) wedEug stanu na dzieG zEorenia wniosku;

2. dEurniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, 
osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiada-
jącą osobowo[ci prawnej;

3. wierzycielu - nalery przez to rozumieć Gminę 
Kazimierz Biskupi

4. przedsiębiorcy ｠ rozumie się przez to podmiot 
prowadzący dziaEalno[ć gospodarczą bez względu 
na jego formę prawną, a w szczególno[ci osoby 
prowadzące dziaEalno[ć na wEasny rachunek oraz 
firmy rodzinne zajmujące się rzemiosEem lub inną 
dziaEalno[cią gospodarczą, a takre spóEki lub kon-
sorcja prowadzące regularną dziaEalno[ć gospodar-
czą ( art.1 zaE. do rozporządzenia (WE) nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2009r.)
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 z dnia 2 wrze[nia 2010 r.

w sprawie okre[lenia szczegóEowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkEadania na raty 
nalerno[ci pienięrnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kazimierz Biskupi lub 
jej jednostkom podlegEym oraz warunków dopuszczalno[ci pomocy publicznej w przypadkach, w których 

ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organu do tego uprawnionego


