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Rada Miejska w Zremie nie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po-

Eoronego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie, ze 
względu na to, re zEorone uwagi zostaEy uwzględ-
nione przez Burmistrza Zremu.

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

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
klasy dojazdowej, w tym związanych z nimi wyku-
pami terenów na ich poszerzenie, prowadzone będą 
przez gminę;

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

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

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU

ZaEącznik nr 3

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

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. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami 
Studium UwarunkowaG i Kierunków Zagospoda-
rowania 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.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla czę[ci obszaru wsi Szymanowo, 
zwany dalej planem.

2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytu-

Eowany ｦMiejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla czę[ci obszaru wsi Szymanowoｦ, 
opracowany w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze 
Studium UwarunkowaG i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Zrem, stanowiący za-
Eącznik nr 1 do niniejszej 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 spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
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zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

3. Plan obowiązuje w granicach okre[lonych na 
rysunku.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
budynku od linii rozgraniczającej tereny o rórnym 
przeznaczeniu;

2) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na dziaEce budowlanej, mierzoną po 
obrysie [cian zewnętrznych, z wyEączeniem: scho-
dów, ramp, tarasów i powierzchni utwardzonych;

3) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

4) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wyznaczoną na rysunku liniami roz-
graniczającymi;

5) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[nik informacji i promocji wizualnej, w ja-
kiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

6) nieuciąrliwej dziaEalno[ci produkcyjnej lub usEu-
gowej ｠ nalery przez to rozumieć dziaEalno[ć pro-
dukcyjną lub usEugową prowadzoną w obiektach, 
które w miejscu lokalizacji, a nie tylko poza grani-
cami dziaEki budowlanej, nie powodują przekroczeG 
norm i standardów okre[lonych w przepisach od-
rębnych;

7) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia po-
Eaci dachowych od 35º do 45º.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) teren zabudowy usEugowej oznaczony symbo-

lem U;
2) tereny zabudowy usEugowej i mieszkanio-

wej jednorodzinnej oznaczone symbolami: 1UMN, 
2UMN i 3UMN;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;

4) teren rolniczy oznaczony symbolem R;
5) tereny dróg publicznych:
a) lokalnych oznaczone symbolami: 1KD-L, 2KD-

L, 3KD-L, 4KD-L i 5KD-L;
b) dojazdowych oznaczone symbolami: 1KD-D, 

2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 
8KD-D, 9KD-D i 10KD-D;

c) drogi pieszo ｠ rowerowej oznaczony symbolem 
KD-dx.

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

1) zakaz lokalizowania:

a) nowych, nadziemnych sieci infrastruktury tech-
nicznej,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej,
c) wolno stojących urządzeG reklamowych, z wy-

jątkiem urządzeG reklamowych lokalizowanych na 
terenach: 1UMN, 3UMN i U, o powierzchni reklamy 
nie większej nir 6,0 m2,

d) urządzeG reklamowych i szyldów w sposób 
przesEaniający elementy i detale architektoniczne,

e) ogrodzeG peEnych do wysoko[ci 1,5 m oraz o 
przęsEach z typowych elementów prefabrykowa-
nych i relbetowych, od strony dróg publicznych i 
innych przestrzeni publicznych;

2) morliwo[ć lokalizowania:
a) obiektów maEej architektury,
b) urządzeG reklamowych o powierzchni reklamy 

nie większej nir 2,0 m2, umieszczanych na elewa-
cjach budynków usEugowych,

c) urządzeG reklamowych w wiatach przystanko-
wych,

d) szyldów, o maksymalnej powierzchni 1,0 m2, 
umieszczanych na elewacjach budynków lub ogro-
dzeniach,

e) ogrodzeG arurowych.

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

1) zakaz:
a) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z wyjątkiem przebudowy ist-
niejącej stacji paliw na terenie U,

b) lokalizowania skEadowisk odpadów,
c) odprowadzania [cieków deszczowych do ro-

wów,
d) lokalizowania urządzeG, których dziaEanie po-

wodowaEoby emisję przekraczającą warto[ci do-
puszczalne, okre[lone w przepisach regulujących 
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuE prawny,

e) ulepszania nawierzchni i dróg materiaEami pylą-
cymi, w szczególno[ci rurlem;

2) nakaz:
a) wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych, po-

zyskanych podczas prac budowlanych, w obrębie 
terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

b) rekultywacji, w przypadku zanieczyszczenia 
gleby lub ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) ochrony istniejących drzew, w szczególno[ci 
istniejącej alei drzew na terenie 1KD-L,

d) segregacji i wywozu odpadów zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami dla gminy Zrem oraz 
przepisami odrębnymi,

e) odprowadzania [cieków bytowych do kanaliza-
cji sanitarnej, z dopuszczeniem do czasu realizacji 
systemu kanalizacyjnego, gromadzenia [cieków w 
zbiornikach bezodpEywowych, z których [cieki wy-
worone będą do oczyszczalni [cieków,

f) poboru wody do celów bytowo-gospodarczych 
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z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem korzystania 
z istniejących, w chwili uchwalenia niniejszego pla-
nu, indywidualnych ujęć wody ar do czasu realizacji 
systemu wodociągowego,

g) zapewnienia, przez inwestorów wznoszonych 
obiektów, dopuszczalnych warto[ci haEasu na tere-
nach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi tj.:

- dla terenów MN ｠ jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla terenów UMN ｠ jak dla terenów na cele 
mieszkaniowo ｠ usEugowe,

h) zagospodarowania wód opadowych w obrębie 
terenu zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) zaopatrzenia w ciepEo z zastosowaniem techno-
logii niskoemisyjnych, tj.: energia elektryczna, gaz, 
olej opaEowy lekki albo alternatywne pródEa energii.

§6. Zasadą ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej jest obowiązek uzgadniania, z Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Pozna-
niu, inwestycji związanych z zagospodarowaniem i 
zabudowaniem terenu a wymagających prac ziem-
nych, celem ustalenia obowiązującego inwestora 
zakresu badaG archeologicznych.

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

§8. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, na terenach oznaczonych 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN i 4MN ustala się:

1) sytuowanie budynków zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z prze-
pisami odrębnymi;

2) lokalizowanie zabudowy wolno stojącej;
3) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 25% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
4) minimalny udziaE terenu biologicznie czynnego 

｠ 50% powierzchni dziaEki budowlanej;
5) wysoko[ć budynku mieszkalnego ｠ dwie kon-

dygnacje nadziemne, w tym poddasze urytkowe, 
jednak nie większą nir 10 m licząc do kalenicy, a 
wysoko[ć budynku gospodarczego lub gararu nie 
większą nir 3 m licząc do okapu;

6) dachy strome;
7) lokalizowanie miejsc postojowych w obrębie 

dziaEki budowlanej;
8) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

dziaEek ｠ 1000 m2;
9) morliwo[ć:
a) lokalizowania w obrębie jednej dziaEki budowla-

nej: jednego budynku mieszkalnego, gospodarczego 
oraz gararu,

b) lokalizowania budynków sEurących prowadze-
niu nieuciąrliwej dziaEalno[ci produkcyjnej lub usEu-
gowej, o gabarytach identycznych, jak ustalone dla 

budynku mieszkalnego,
c) realizowania kondygnacji podziemnych,
d) lokalizowania sieci i urządzeG infrastruktury 

technicznej,
e) wydzielania dziaEek pod obiekty infrastruktury 

technicznej, pod warunkiem zapewnienia dostępu z 
drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej,

f) wydzielania dróg wewnętrznych o szeroko[ci w 
liniach rozgraniczających nie mniejszej nir 8 m,

g) wydzielania nowych dziaEek o powierzchni in-
nej, nir okre[lona w pkt 8, na potrzeby lokalizowa-
nia infrastruktury technicznej oraz powiększenia 
dziaEek sąsiednich.

§9. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, na terenach oznaczonych 
symbolami: 1UMN, 2UMN i 3UMN ustala się:

1) sytuowanie budynków zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2) zakaz lokalizowania obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedary powyrej 500 m2 i obiektów 
handlowych o wysoko[ci większej nir 8 m licząc do 
kalenicy;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 35% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) minimalny udziaE terenu biologicznie czynnego 
｠ 45% powierzchni dziaEki budowlanej;

5) wysoko[ć budynku mieszkalnego lub usEugo-
wego ｠ dwie kondygnacje nadziemne, w tym pod-
dasze urytkowe, jednak nie większą nir 10 m licząc 
do kalenicy, a gararu nie większą nir 3 m licząc do 
okapu;

6) dachy strome;
7) lokalizowanie miejsc postojowych w obrębie 

dziaEki budowlanej;
8) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

dziaEek:
a) dla zabudowy wolno stojącej ｠ 800 m2,
b) dla zabudowy blipniaczej ｠ 600 m2;
9) morliwo[ć:
a) lokalizowania zabudowy wolno stojącej lub blip-

niaczej,
b) lokalizowania w obrębie jednej dziaEki budow-

lanej: jednego budynku mieszkalnego, usEugowego 
lub obiektu handlowego oraz gararu,

c) lokalizowania:
- budynków usEugowych nieuciąrliwych dla zabu-

dowy mieszkaniowej,
- urządzeG sportowych i rekreacyjnych,
d) realizowania kondygnacji podziemnych,
e) lokalizowania sieci i urządzeG infrastruktury 

technicznej,
f) lokalizowania budynków w odlegEo[ci 1,5 m od 

granicy dziaEki budowlanej,
g) wydzielania dziaEek pod obiekty infrastruktury 

technicznej, pod warunkiem zapewnienia dostępu z 
drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej,

h) wydzielania dróg wewnętrznych o szeroko[ci w 
liniach rozgraniczających nie mniejszej nir 8 m,
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i) wydzielania nowych dziaEek o powierzchniach 
innych, nir okre[lone w pkt 8, na potrzeby lokalizo-
wania infrastruktury technicznej oraz powiększenia 
dziaEek sąsiednich.

§10. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, na terenie oznaczonym sym-
bolem U ustala się:

1) sytuowanie budynków zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z prze-
pisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizowania obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedary powyrej 500 m2 i obiektów 
handlowych o wysoko[ci większej nir 8 m licząc do 
kalenicy albo do okapu;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) minimalny udziaE terenu biologicznie czynnego 
｠ 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

5) maksymalną wysoko[ć budynków ｠ 10 m, z 
zastrzereniem pkt 2;

6) maksymalną wysoko[ć budowli ｠ 14 m;
7) dowolną geometrię dachu;
8) lokalizowanie miejsc postojowych w obrębie 

dziaEki budowlanej;
9) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

dziaEek ｠ 3000 m2;
10) obowiązek wyznaczenia drogi pieszo ｠ rowe-

rowej, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wyzna-
czonym na rysunku planu;

11) morliwo[ć:
a) przebudowy istniejącej stacji paliw,
b) realizowania kondygnacji podziemnych,
c) wydzielania dziaEek pod obiekty infrastruktury 

technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępu z 
drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej,

d) wydzielania dróg wewnętrznych o szeroko[ci w 
liniach rozgraniczających nie mniejszej nir 8 m,

e) lokalizowania sieci i urządzeG infrastruktury 
technicznej,

f) lokalizowania budynków bezpo[rednio przy gra-
nicy dziaEek,

g) wydzielanie nowych dziaEek o powierzchni in-
nej, nir okre[lona w pkt 9, na potrzeby lokalizowa-
nia infrastruktury technicznej oraz powiększenia 
dziaEek sąsiednich.

§11. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, na terenie oznaczonym sym-
bolem R ustala się zakaz lokalizowania zabudowy 
kubaturowej.

§12. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleG.

§13. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleG.

§14. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym terenów wyEączonych z zabudowy, 
ustala się, do czasu przebudowy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych na linie kablowe prze-
prowadzone w drogach publicznych, lokalizowanie 
zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ustala się:

1) klasyfikację dróg:
a) KD-L ｠ droga publiczna klasy lokalnej,
b) KD-D ｠ droga publiczna klasy dojazdowej;
2) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających:
a) 1KD-L ｠ 20 m,
b) 2KD-L i 3KD-L ｠ 12 m,
c) 4KD-L i 5KD-L ｠ zgodnie z rysunkiem planu,
d) 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 

7KD-D, 8KD-D, 9KD-D i 10KD-D ｠ 10 m,
e) KD-dx ｠ 5 m;
3) na terenie 2KD-L obowiązek wyznaczenia drogi 

rowerowej lub pieszo-rowerowej;
4) na terenie KD-dx obowiązek wyznaczenia chod-

nika oraz drogi rowerowej;
5) na terenie 10KD-D morliwo[ć lokalizowania za-

toczki autobusowej;
6) zapewnienie w obrębie dziaEki, miejsc postojo-

wych w ilo[ciach nie mniejszych nir:
a) 1 miejsce postojowe dla samochodów osobo-

wych, w tym dla niepeEnosprawnych zmotoryzowa-
nych, na 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym oraz 
dodatkowo 1 miejsca postojowego w przypadku lo-
kalizowania usEug w obrębie budynku mieszkalnego,

b) 3 miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych, w tym dla niepeEnosprawnych zmotoryzowa-
nych, na karde 100 m2 powierzchni budynku usEu-
gowego, produkcyjnego i obiektu handlowego;

7) zapewnienie stanowisk przeEadunku i postoju w 
granicach terenu dla obiektów wymagających ob-
sEugi pojazdami cięrarowymi;

8) zachowanie istniejącej infrastruktury transpor-
towej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebu-
dowy zgodnie z ustaleniami planu;

9) sytuowanie dodatkowych elementów infra-
struktury transportowej zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

10) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) obsEugę komunikacyjną w zakresie ruchu sa-
mochodowego dopuszcza się z nowo wydzielonych 
dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku 
planu;

12) pkt 11 nie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 310 
znajdującej się poza obszarem planu, przy czym 
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dopuszcza się obsEugę komunikacyjną z drogi wo-
jewódzkiej nr 310, zgodnie z rysunkiem planu oraz 
wyEącznie poprzez istniejące zjazdy;

13) lokalizowanie i utrzymanie sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w szczególno[ci: sieci: wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ga-
zowej, ciepEowniczej, telekomunikacyjnej, o[wietle-
nia;

14) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

15) przebudowanie istniejącej napowietrznej li-
nii niskiego napięcia na linię kablową prowadzoną 
wzdEur dróg publicznych lub projektowanych dróg 
wewnętrznych,

16) morliwo[ć realizowania elektroenergetycz-
nych stacji transformatorowych jako obiektów wbu-
dowanych w projektowaną zabudowę lub wolno 
stojących;

17) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej, 
maEogabarytowej stacji transformatorowej przedsię-
biorstwa energetycznego, minimalną powierzchnię 
dziaEki budowlanej o powierzchni 50 m2;

18) zaopatrzenie w energię elektryczną ｠ siecią 
[redniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do po-
trzeb.

§16. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§17. Dla terenu objętego planem ustala się 30% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§18. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Zremu.

§19. 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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§1. Uwaga wniesiona przez Pana Józefa Zmiesz-
niaka, zamieszkaEego w Psarskim przy ul. Sikorskie-
go 143, 63-100 Zrem, w dniu 22.09.2009 r. i w 
dniu 18.01.2010 r.

Tre[ć uwagi: Brak zgody na planowany przebieg 
drogi publicznej 8KD-D, przebiegającej przez pose-
sję, poniewar dzieli ona dziaEkę w sposób niefunk-
cjonalny, pozostawiając jedną z dziaEek w wielko-
[ci i ksztaEcie uniemorliwiającym jakiekolwiek jej 
zagospodarowanie. Postawienie zabudowaG na 
ww. dziaEce (ksztaEt trójkąta) będzie niemorliwe, 
poniewar ｧnieprzekraczalna linia zabudowyｦ (4 m) 
z dwóch stron dziaEki i rowu z trzeciej strony po-
warnie ogranicza (zmniejsza) powierzchnię zabudo-
wy. Powoduje to znaczny spadek warto[ci gruntu. 
Propozycja przeprowadzenia drogi 8KD-D na caEej 
dEugo[ci wzdEur granicy rowu (dz. 160) przebiegają-
cego obok powyrszej dziaEki.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Dz. nr ewid. 160, znajdująca się 
w trwaEym zarządzie WZMiUW w Poznaniu, jest 
rowem odwadniającym jedną ze stron drogi woje-
wódzkiej. Teren, który powstanie po wydzieleniu 
drogi 8KD-D będzie dziaEka budowlaną o powierzch-
ni caEkowitej okoEo 1132 m2, przy czym w liniach 
zabudowy pozostanie okoEo 780 m2, co pozwoli 
wykorzystać ją na cele budowlane. Ponadto, dziaE-

ki o nr ewid. 159/1 i 160, poEorone w Psarskim, 
nie byEy przedmiotem ponownego wyEorenia pro-
jektu planu miejscowego, stąd nie byEo morliwo[ci 
skEadania uwag do ustaleG ich dotyczących. Z tego 
względu uwzględnienie postulatu, na tym etapie, 
nie jest morliwe.

§2. Uwaga wniesiona przez Radę SoEecką Wsi 
Szymanowo.

Tre[ć uwagi: Przy dziaEce nr 3/22 i przy firmie 
PaGstwa BEoch nie zaprojektowano radnego pasa 
gruntu na chodnik lub [cierkę rowerową. Biorąc pod 
uwagę pieszych, a zwEaszcza dzieci szkolne, które 
dochodzą na przystanek autobusowy i dzieci, któ-
re niejednokrotnie wracają pieszo ze szkoEy, będą 
zmuszone odcinek drogi przy tych dwóch dziaEkach 
przemierzać szosą (droga nr 310) i nararone będą 
na potrącenia przez samochody. Wobec powyrsze-
go Rada SoEecka Wsi Szymanowo wnioskuje o po-
nowne rozpatrzenie planu zagospodarowania tak, 
aby piesi nie byli zmuszeni chodzić szosą.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: DziaEki o nr ewid. 24/6; 24/7 i 3/22, 

poEorone w Szymanowie nie byEy przedmiotem po-
nownego wyEorenia projektu planu miejscowego, 
stąd nie byEo morliwo[ci skEadania uwag do ustaleG 
ich dotyczących, dlatego ter uwzględnienie postula-
tu, na tym etapie, nie jest morliwe.

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

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, 
w tym związanych z nimi wykupami terenów, pro-
wadzone będą przez gminę;

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

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

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU

ZaEącznik nr 3

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


