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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 Miejska w Zremie uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru poEoronego 
w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie, zwany da-
lej miejscowym planem, po stwierdzeniu zgodno[ci 
przyjętych rozwiązaG z ustaleniami Studium Uwa-
runkowaG i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Zrem (uchwaEa Nr 48/V/07 Rady 
Miejskiej w Zremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmie-
niona uchwaEą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w 
Zremie z dnia 26 czerwca 2008 r.).

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 ｠ czę[ć graficzna, opracowana 

na mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem 
miejscowego planu;

2) zaEącznik nr 2 ｠ rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Zremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu;

3) zaEącznik nr 3 ｠ rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Zremie o sposobie realizacji, zapisanych w miej-
scowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

3. Miejscowy plan obowiązuje w granicach okre-
[lonych na rysunku miejscowego planu.

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

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
odlegEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, linii brzegowej jeziora 
lub sieci infrastruktury technicznej, w stosunku do 
których linia zabudowy zostaEa ustalona;

2) ｧpowierzchni zabudowyｦ ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych [cian budynku w stanie wy-
koGczonym;

3) ｧreklamieｦ ｠ nalery przez to rozumieć no[niki 
informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

4) ｧstacjach bazowych telefonii komórkowejｦ ｠ 
nalery przez to rozumieć obiekty radiokomunikacyj-
ne, skEadające się z urządzeG elektro-przesyEowych 
oraz konstrukcji wsporczej i zestawu anten;

5) ｧnieuciąrliwej dziaEalno[ci usEugowejｦ ｠ nale-
ry przez to rozumieć dziaEalno[ć usEugową, która w 
miejscu lokalizacji, a nie tylko poza granicami dziaEki 
budowlanej, nie powoduje przekroczeG norm i stan-
dardów okre[lonych w przepisach odrębnych.

2. Przeznaczenie terenów oznaczono symbolem 
graficznym skEadającym się z liczby porządkowej i 
liter; jereli w tek[cie uchwaEy wprowadza się sym-
bole literowe bez liczby porządkowej, oznacza to, 
re ustalenie dotyczy wszystkich terenów o prze-
znaczeniu oznaczonym takim symbolem literowym, 
niezalernie od przyporządkowanej im liczby porząd-
kowej.

§3. 1. Okre[la się następujące przeznaczenie te-
renów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 
4.MN, 6.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 12.MN, 16.MN, 
17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN, 21.MN, 24.MN, 
26.MN, 31.MN, 33.MN, 34.MN, 35.MN, 37.MN i 
38.MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usEugowej oznaczone symbolami: 13.MN/U, 
23.MN/U, 25.MN/U, 27.MN/U i 29.MN/U;

3) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbola-
mi: 7.ZP, 14.ZP, 15.ZP, 28.ZP i 30.ZP;

4) tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczo-
ne symbolami: 41.KDD, 42.KDD, 43.KDD, 44.KDD, 
45.KDD, 46.KDD, 47.KDD, 48.KDD, 49.KDD, 
50.KDD, 51.KDD, 52.KDD, 53.KDD, 54.KDD, 
55.KDD, 63.KDD, 64.KDD i 65.KDD;

5) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbo-
lami: 56.KDW, 57.KDW, 58.KDW i 62.KDW;

6) tereny dróg pieszych oznaczone symbolami: 
59.KX, 60.KX i 61.KX;

7) tereny elektroenergetyki oznaczone symbolami: 
5.E, 11.E, 22.E, 32.E i 36.E;

8) tereny infrastruktury technicznej oznaczone 
symbolami: 39.TK i 40.TK.

2. Oznaczenie przeznaczenia terenów, przebieg 
linii rozgraniczających tereny o rórnym przeznacze-
niu lub rórnych zasadach zagospodarowania oraz 
podstawową geometrię dróg okre[la rysunek miej-
scowego planu.

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

1) zakaz:
a) lokalizowania, od strony dróg publicznych, 

ogrodzeG peEnych i wykonywanych z prefabrykowa-
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nych elementów betonowych lub relbetowych oraz 
o wysoko[ci większej nir 1,5 m,

b) wydzielania dróg wewnętrznych, jereli miejsco-
wy plan nie okre[la ich linii rozgraniczających,

c) lokalizowania, w obrębie jednej dziaEki budow-
lanej, więcej nir jednego: budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, gararu lub budynku usEugowego;

2) morliwo[ć:
a) umieszczania szyldów i reklam wyEącznie na 

ogrodzeniach lub [cianach budynków na dziaEkach 
budowlanych, na których jest prowadzona dziaEal-
no[ć usEugowa lub handlowa i wyEącznie w zakresie 
dotyczącym tej dziaEalno[ci,

b) wydzielania dziaEek budowlanych, na potrzeby 
lokalizowania infrastruktury technicznej oraz po-
większenia dziaEek sąsiednich, o powierzchni innej, 
nir okre[lona w dalszych ustaleniach,

c) lokalizowania obiektów maEej architektury,
d) lokalizowania sieci i urządzeG infrastruktury 

technicznej,
e) wykonywania, w budynkach mieszkalnych jed-

norodzinnych i usEugowych, kondygnacji podziem-
nych, o ile cokóE budynku nie będzie poEorony wyrej 
nir 0,5 m licząc od poziomu terenu;

3) lokalizowanie budynków zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, usytuowanymi zgodnie 
z rysunkiem miejscowego planu, w odlegEo[ci:

a) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi woje-
wódzkiej nr 432 ｠ 20 m,

b) od linii rozgraniczającej drogi powiatowej nr 
4073P ｠ 5 m,

c) od linii rozgraniczających dróg publicznych do-
jazdowych KDD ｠ 5 m,

d) od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 
KDW ｠ 5 m,

e) od linii rozgraniczających dróg pieszych KX ｠ 5 
m,

f) od linii brzegowej jeziora ｠ 100 m, zgodnie z 
rysunkiem miejscowego planu,

g) od linii elektroenergetycznej wysokiego napię-
cia WN - 2 x 110 kV ｠ 20 m licząc od osi linii, ale 
nie mniej nir 14,5 m od skrajnego przewodu linii w 
obu kierunkach,

h) od linii elektroenergetycznej [redniego napięcia 
SN - 15 kV ｠ 7,5 m licząc od skrajnego przewodu 
linii w obu kierunkach;

4) w przypadku przeEorenia lub skablowania linii 
elektroenergetycznej [redniego napięcia SN - 15 
kV, okre[lona w stosunku do niej linia zabudowy 
przestanie obowiązywać, bez konieczno[ci zmiany 
miejscowego planu.

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

1) zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do 
przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, wymienionych w 
przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego, ale z pominięciem stacji bazowych te-
lefonii komórkowej i stacji paliw;

2) zachowanie dopuszczalnych poziomów haEasu 
w [rodowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, dla 
terenów:

a) MN ｠ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

b) MN/U ｠ jak dla terenów mieszkaniowo-usEugo-
wych,

c) ZP ｠ jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych;

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, 

z dachów budynków i terenów nieutwardzonych, 
do wód lub do ziemi w obszarze dziaEki budowlanej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) odprowadzanie [cieków w postaci wód opa-
dowych i roztopowych, pochodzących z dróg, do 
kanalizacji deszczowej, a z powierzchni szczelnych 
na dziaEkach budowlanych stosując rozwiązania in-
dywidualne, zgodnie z przepisami odrębnymi lub do 
kanalizacji deszczowej;

6) zakaz lokalizowania przydomowych oczysz-
czalni [cieków;

7) odprowadzanie [cieków komunalnych do kana-
lizacji sanitarnej z dopuszczeniem, do czasu wybu-
dowania sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzania 
[cieków do szczelnych, bezodpEywowych zbiorni-
ków na nieczysto[ci i ich wywóz do oczyszczalni 
[cieków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zaopatrzenie w energię do celów grzewczych 
przy zastosowaniu paliw pEynnych, gazowych i sta-
Eych, charakteryzujących się niskimi wskapnikami 
emisji substancji do powietrza oraz przy wykorzy-
staniu alternatywnych pródeE energii;

9) gromadzenie odpadów komunalnych w pojem-
nikach, w miejscach ich powstawania i po wstępnej 
segregacji, organizowanie ich wywozu, zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami;

10) zagospodarowanie mas ziemnych, powstaEych 
w związku z realizacją inwestycji na dziaEce budow-
lanej lub ich wywóz w inne miejsce z zastrzereniem, 
re ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeG 
wymaganych standardów gleby i ziemi, o których 
mowa w przepisach odrębnych.

§6. 1. Ochronie, na zasadach wynikających z 
przepisów odrębnych, podlegają zewidencjonowane 
stanowiska archeologiczne, których usytuowanie 
okre[la rysunek miejscowego planu.

2. W obrębie stanowisk archeologicznych, o któ-
rych mowa w ust. 1, ustala się obowiązek uzgad-
niania, z wEa[ciwą sEurbą ochrony zabytków, przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, obowiązujące-
go inwestora zakresu badaG archeologicznych.

§7. Nie podejmuje się ustaleG w zakresie:
1) wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych;
2) szczególnych zasad i warunków scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci;
3) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
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darowania, urządzenia i urytkowania terenów.

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN dopuszcza się lokalizowanie wy-
Eącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
wolno stojących i garary jako budynków: wolno 
stojących, przybudowanych do budynków miesz-
kalnych lub wbudowanych w budynek mieszkalny.

2. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz wskapniki i zasady za-
gospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

2) wysoko[ć budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych nie większą nir 10,5 m i 2 kondygnacje 
nadziemne, a garary nie większą nir 6 m;

3) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) dachy: dwu- lub wielospadowe, o kącie nachy-
lenia gEównych poEaci dachowych zawartym pomię-
dzy 35º i 45º i gEównej kalenicy równolegEej do linii 
rozgraniczających drogi;

5) morliwo[ć:
a) wydzielania w budynkach mieszkalnych jedno-

rodzinnych lokalu urytkowego na cele prowadzenia 
nieuciąrliwej dziaEalno[ci usEugowej, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

b) lokalizowania na terenach: 1.MN, 8.MN i 
10.MN dodatkowo budynków związanych z produk-
cją rolniczą, z wyEączeniem produkcji hodowlanej, 
o wysoko[ci do 10,5 m, dachach o kącie nachy-
lenia gEównych poEaci dachowych do 45º, a takre 
wykonywania remontów i przebudowy istniejących 
budynków sEurących produkcji rolniczej;

6) wydzielanie dziaEek budowlanych, o powierzch-
ni nie mniejszej nir 1000 m2, pod warunkiem, re 
morliwa będzie ich obsEuga komunikacyjna bezpo-
[rednio z dróg publicznych lub wewnętrznych, któ-
rych linie rozgraniczające okre[la rysunek miejsco-
wego planu;

7) zasady, o których mowa w pkt 6, nie dotyczą 
terenów: 8.MN i 35.MN, na których zakazuje się 
dokonywania wtórnych podziaEów dziaEek budowla-
nych, jereli wiązaEoby się to z urządzaniem nowych, 
bezpo[rednich zjazdów z posesji na ul. Ogrodową 
bądp drogę powiatową nr 4073P, poEoroną poza 
granicami miejscowego planu, oraz urządzaniem no-
wych wEączeG dróg wewnętrznych w wyrej wymie-
nione drogi.

§9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usEugowej MN/U dopuszcza się 
lokalizowanie wyEącznie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wolno stojących i garary jako bu-
dynków: wolno stojących, przybudowanych do bu-
dynków mieszkalnych lub usEugowych albo wbudo-
wanych w budynek mieszkalny lub usEugowy oraz:

1) budynków usEugowych na terenie 13.MN/U, z 
wyjątkiem budynków przeznaczonych na cele dzia-
Ealno[ci związanej z: naprawami pojazdów i usEuga-

mi pokrewnymi, stolarstwem, [lusarstwem, usEuga-
mi wymagającymi urządzenia skEadowisk;

2) budynków usEugowych i urządzeG dla spor-
tów wodnych i plarowania na terenach: 23.MN/U, 
25.MN/U i 27.MN/U.

2. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz wskapniki i zasady za-
gospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy na terenie 13.MN/U 
nie większą nir 40% powierzchni dziaEki budowla-
nej, a na pozostaEych terenach nie większą nir 25% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

2) wysoko[ć budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i usEugowych nie większą nir 10,5 m i 2 
kondygnacje nadziemne, a garary nie większą nir 
6 m;

3) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 50% 
powierzchni dziaEki budowlanej na terenie 13.MN/U 
oraz nie mniejszy nir 70 % powierzchni dziaEki bu-
dowlanej na pozostaEych terenach;

4) dachy: dwu- lub wielospadowe, o kącie nachy-
lenia gEównych poEaci dachowych zawartym pomię-
dzy 35º i 45º i gEównej kalenicy równolegEej do linii 
rozgraniczających drogi;

5) morliwo[ć:
a) wydzielania w budynkach mieszkalnych jedno-

rodzinnych lub usEugowych lokali handlowych o po-
wierzchni sprzedary do 200 m2;

b) wydzielania w budynkach mieszkalnych jedno-
rodzinnych lokalu urytkowego na cele prowadzenia 
nieuciąrliwej dziaEalno[ci usEugowej, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

c) wykonywania na terenie 29.MN/U wyEącznie 
remontów i przebudowy istniejących obiektów be-
toniarni;

6) wydzielanie dziaEek budowlanych, o powierzch-
ni nie mniejszej nir 1000 m2, pod warunkiem, re 
morliwa będzie ich obsEuga komunikacyjna bezpo-
[rednio z dróg publicznych lub wewnętrznych, któ-
rych linie rozgraniczające okre[la rysunek miejsco-
wego planu;

7) zasady, o których mowa w pkt 6 nie dotyczą 
terenów: 23.MN/U, 25.MN/U i 27.MN/U, na któ-
rych zakazuje się dokonywania wtórnych podziaEów 
dziaEek budowlanych.

§10. 1. Na terenie zieleni urządzonej 30.ZP zaka-
zuje się lokalizowania obiektów, z zastrzereniem §4 
pkt 2 lit. d.

2. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz wskapniki i zasady za-
gospodarowania terenu:

1) teren biologicznie czynny ｠ 100% powierzchni 
dziaEki budowlanej;

2) zakazuje się dokonywania wtórnych podziaEów 
dziaEek budowlanych.

§11. 1. Na terenach zieleni urządzonej: 7.ZP, 
14.ZP i 15.ZP dopuszcza się lokalizowanie urządzeG 
rekreacyjno-sportowych wraz z zapleczem sanitar-
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no-technicznym, związanych ze sportami wodnymi 
i rekreacją z wyEączeniem: boisk do gry zespoEo-
wej, sportów związanych z pojazdami silnikowymi, 
sportów konnych i aerosportów, a na terenie zieleni 
urządzonej 28.ZP dopuszcza się lokalizowanie: pla-
ry i pomostów oraz przeno[nych urządzeG sanitar-
nych do obsEugi plary.

2. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz wskapniki i zasady za-
gospodarowania terenu:

1) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej na terenach: 7.ZP, 
14.ZP i 15.ZP oraz nie mniejszy nir 80% powierzch-
ni dziaEki budowlanej na terenie 28.ZP;

2) zakazuje się dokonywania wtórnych podziaEów 
dziaEek budowlanych.

§12. Na terenach dróg: KDD, KDW i KX dopusz-
cza się lokalizowanie urządzeG sEurących komuni-
kacji.

§13. 1. Na terenach elektroenergetyki E zakazuje 
się lokalizowania obiektów innych, nir sieci i urzą-
dzenia elektroenergetyczne.

2. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz wskapniki i zasady za-
gospodarowania terenu:

1) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 30 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

2) morliwo[ć budowy stacji kontenerowych i sEu-
powych, przy czym wysoko[ć stacji sEupowych nie 
more przekraczać 10 m.

§14. 1. Na terenach infrastruktury technicznej TK 
zakazuje się lokalizowania obiektów innych, nir sie-
ci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz wskapniki i zasady za-
gospodarowania terenu: teren biologicznie czynny 
nie mniejszy nir 30% powierzchni terenu.

§15. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) nakaz uwzględnienia przebiegu linii elektroener-
getycznej wysokiego napięcia WN - 2 x 110 kV oraz 
linii elektroenergetycznych [redniego napięcia SN 
- 15 kV, przy czym wzdEur linii elektroenergetycz-
nych morna lokalizować budynki w odlegEo[ciach i 
na zasadach okre[lonych w §4;

2) brak ograniczeG w związku z przebiegiem pasa 
teletransmisyjnego urządzeG radiokomunikacyjnych 
o szeroko[ci 100 m, którego przebieg okre[la rysu-
nek miejscowego planu.

§16. Ustala się zasady rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) klasę dróg:
a) dojazdową dla dróg KDD,
b) wewnętrzną dla dróg KDW;

2) drogi KDD o szeroko[ciach w liniach rozgrani-
czających:

a) 41.KDD, 42.KDD, 45.KDD i 46.KDD ｠ 12 m,
b) pozostaEe ｠ 10 m;
3) drogi KDW o charakterze ulic ruchu uspokojo-

nego w zabudowie mieszkaniowej i szeroko[ciach 
w liniach rozgraniczających:

a) 56.KDW ｠ 8 m,
b) 57.KDW ｠ 7 m,
c) 58.KDW ｠ 10 m,
d) 62.KDW ｠ 5 m;
4) drogi piesze KX o szeroko[ciach w liniach roz-

graniczających ｠ 5 m;
5) zakoGczenie czę[ci dróg placami nawrotu o wy-

miarach i usytuowaniu zgodnych z rysunkiem miej-
scowego planu;

6) zakaz urządzania nowych, bezpo[rednich zjaz-
dów na drogę wojewódzką nr 432;

7) morliwo[ć obsEugi komunikacyjnej terenów z 
przylegEych dróg publicznych dojazdowych KDD i 
dróg wewnętrznych KDW;

8) obsEugę komunikacyjną terenów 38.MN nalery 
przewidzieć wyEącznie poprzez zaprojektowaną dro-
gę publiczną dojazdową 53.KDD;

9) morliwo[ć lokalizowania jednego zjazdu z drogi 
63.KDD na drogę powiatową nr 4073P, przy czym 
usytuowanie i warunki urządzenia zjazdu nalery 
uzgodnić z zarządcą tej drogi;

10) morliwo[ć lokalizowania jednego zjazdu z dro-
gi 54.KDD oraz dwóch zjazdów z drogi 53.KDD na 
drogę powiatową nr 4073P;

11) zapewnienie na terenach MN minimum: 2 
miejsc postojowych na 1 mieszkanie, wliczając 
miejsca w gararu i dodatkowo 2 miejsc na karde 
100 m2 powierzchni lokalu urytkowego, o ile zostaE 
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielo-
ny, a w przypadku morliwo[ci lokalizowania budyn-
ków związanych z produkcją rolniczą 1 miejsce na 
4 zatrudnionych;

12) zapewnienie na terenach MN/U minimum: 
2 miejsc postojowych na 1 mieszkanie, wliczając 
miejsca w gararu i dodatkowo: 4 miejsc na karde 
100 m2 powierzchni budynku usEugowego lub loka-
lu urytkowego lub lokalu handlowego, o ile zostaE 
wydzielony odpowiednio w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym lub usEugowym;

13) w przypadku budowy lub przebudowy linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN - 110 
kV i wyrszym, nakaz powiadomienia przez inwe-
stora, na etapie projektowania, wEa[ciwych sEurb 
wojskowych o lokalizacji i warunkach zabudowy, 
z uwagi na morliwo[ć wystąpienia przeszkód lot-
niczych;

14) wysoko[ć konstrukcji linii elektroenergetycz-
nej wysokiego napięcia WN - 110 kV nie większą 
nir 31 m, a linii elektroenergetycznej [redniego na-
pięcia SN - 15 kV nie większą nir 15 m;

15) w przypadku kolizji lokalizowanych budynków 
z urządzeniami drenarskimi, urządzenia nalery prze-
budować na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą 
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sieci drenarskiej;
16) zapewnienie dostępu do rowów melioracyj-

nych dla sprzętu utrzymania rowów;
17) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

o znaczeniu lokalnym w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych lub wewnętrznych, z uwzględnie-
niem ich strefowania, na zasadach okre[lonych w 
przepisach odrębnych lub na terenach MN i tere-
nach MN/U, jereli sEurą bezpo[redniemu zaspokoje-
niu potrzeb urytkowników tych terenów;

18) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, z 
wyjątkiem napowietrznych sieci elektroenergetycz-
nych wysokiego napięcia WN ｠ 110 kV i [redniego 
napięcia SN ｠ 15 kV, jako sieci podziemnych;

19) lokalizowanie hydrantów przeciwporarowych 
w poboczach dróg i skrzyrowaniach ulic, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

20) budowę:
a) sieci wodociągowej w ukEadzie pier[cieniowym 

z wEączeniem do sieci gminnej,
b) sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawita-

cyjno-pompowym z wEączeniem do systemu kanali-
zacji gminnej,

c) kanalizacji deszczowej jako niezalernego ukEadu 
kanaEów podEączonych do urządzeG do oczyszczania 
[cieków w postaci wód opadowych i roztopowych,

d) sieci elektroenergetycznej, w powiązaniu z ist-
niejącą siecią, na warunkach okre[lonych przez za-
rządcę sieci,

e) sieci gazowej na zasadach okre[lonych w prze-
pisach odrębnych,

f) sieci telekomunikacyjnej poprzez rozwój zinte-
growanego systemu urządzeG telekomunikacyjnych 
i podziemnych sieci kablowych oraz systemu telefo-
nii komórkowej, z wyEączeniem lokalizowania stacji 
bazowych telefonii komórkowej na terenach obję-
tych miejscowym planem.

§17. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§18. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Zremu.

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

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska
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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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z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę[ci obszaru wsi Szymanowo


