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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. 
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: 
Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 
r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 
poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420 i 
Nr 157 poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: 
z 2004 r.: Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 
2005 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; 
z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635; 
z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237 i Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Zakrzewo 
uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Zakrzewo, zwany dalej 
planem, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodno[ci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrze-
wo, uchwalonym uchwaEą Nr XXXI/193/98 Rady 
Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 1998 r.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre-
[lona zostaEa na rysunku planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu na mapie zasadniczej w ska-

li 1:500, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Gminy Zakrzewo o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Gminy Zakrzewo o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych sta-
nowiące zaEącznik nr 3.

§2. 1. Przedmiotem ustaleG planu są tereny ozna-
czone na rysunku literami:

1) MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

2) U ｠ tereny zabudowy usEugowej,

3) ZP ｠ tereny zieleni publicznej,
4) ZI ｠ tereny zieleni izolacyjnej,
5) ZC ｠ tereny cmentarza,
6) tereny infrastruktury technicznej:
7) E ｠ elektroenergetyki
8) K ｠ kanalizacji,
9) KD ｠ tereny dróg publicznych,
10) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych,
11) Kx ｠ tereny komunikacji pieszej i rowerowej,
12) KK ｠ tereny komunikacji kolejowej.
2. Zakres ustaleG obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnych funkcjach lub rórnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej;

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

3. Ustala się jako obowiązujące ustalenia zawarte 
na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 
zagospodarowania,

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy
4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-

Ey mowa jest o:
1) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar ogra-

niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznacze-
niem graficznym na rysunku planu;

2) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć Eączną powierzchnię poziomych rzutów 
wszystkich istniejących i projektowanych budyn-
ków oraz wiat na dziaEce, z wyEączeniem elementów 
nadwieszonych wystających poza obrys budynku 
jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.;

3) powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nie utwardzoną, z wy-
tworzoną warstwą glebową, pokrytą trwaEą ro[lin-
no[cią;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-
rze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów 
budynku trwale związanych z gruntem, okre[lającą 
maksymalny zasięg zabudowy w obrębie dziaEki bu-
dowlanej;

6) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię dotyczącą lica [ciany budynku trwa-
le związanej z gruntem (nie dotyczy linii zabudowy 
czę[ci nadwieszonych budynku), wyznaczającą 
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usytuowanie zabudowy na dziaEce budowlanej;
7) elewacji frontowej - nalery przez to rozumieć 

elewację usytuowaną w obowiązującej linii zabudo-
wy;

8) budynkach projektowanych ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki nowo budowane lub istniejące - 
podlegające przebudowie, odbudowie, nadbudowie 
i rozbudowie;

9) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie wykonane z elementów metalo-
wych, drewnianych lub ceramicznych, z bezwzględ-
nym wyEączeniem prefabrykatów betonowych;

10) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to 
rozumieć usEugi, których oddziaEywanie nie more 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska okre[lonych w przepisach odrębnych poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuE prawny;

11) strefie technicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
teren, na którym morliwo[ć inwestowania ograni-
czona jest przepisami szczególnymi, dotyczącymi 
sieci infrastruktury technicznej.

5. Tereny wymienione w §2. ust. 1 o tej samej 
funkcji, lecz o rórnych zasadach zabudowy i zago-
spodarowania ustalonych niniejszą uchwaEą lub roz-
dzielone terenami o innej funkcji oznaczono wyrór-
nikami cyfrowymi (1, 2, 3, ...).

6. Na dziaEkach budowlanych, dla których nie wy-
znaczono linii zabudowy, wszelkie dziaEania budow-
lane normują przepisy odrębne.

7. W przypadku wyznaczenia na dziaEce budow-
lanej dwóch obowiązujących linii zabudowy, ustala 
się morliwo[ć wyboru jednej z elewacji usytuowa-
nych w obowiązujących liniach zabudowy jako ele-
wacji frontowej.

8. Na terenach objętych miejscowym planem za-
gospodarowania terenu wprowadza się zakaz lokali-
zacji masztów telefonii komórkowej.

9. Do czasu realizacji zaEoreG planu tereny pozo-
stają w urytkowaniu dotychczasowym.

§3. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala się archeologiczną strefę ochro-
ny konserwatorskiej dla wsi Zakrzewo o granicach 
przedstawionych na rysunku planu:

1) Przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej 
zabytki archeologiczne:

a) pradziejowe, [redniowieczne i noworytne na-
warstwienia kulturowe obejmujące strefę ochrony 
konserwatorskiej,

b) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne;
2) W strefie tej obowiązuje uzgadnianie z Woje-

wódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, 
Delegatura w Pile, przed uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowę, prac ziemnych związanych z 
zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w celu 
uzyskania pozwolenia WWKZ na prowadzenie prac 
archeologicznych podczas inwestycji.

2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i 
nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie praw-

nej (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2003 r. Nr 
162 poz. 1568).

3. Obiekty znajdujące się pod ochroną konserwa-
torską nalery utrzymywać w dobrym stanie tech-
nicznym, zachowując ich bryEę, gabaryty, historycz-
ne podziaEy stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie 
i ksztaEt dachu, a wszelkie prace winny być uzgad-
niane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

§4. Ustalenia ekologiczne:
1) Ustala się obowiązek podEączenia do sieci 

wodociągowej, kanalizacji [ciekowej i sieci elek-
trycznej; zabrania się budowy tymczasowych bez-
odpEywowych zbiorników na [cieki bytowe oraz 
przydomowych oczyszczalni [cieków.

2) Obowiązuje stosowanie do celów grzewczych 
pródeE o sprawno[ci energetycznej powyrej 84%, 
wytwarzających energię w procesach spalania paliw 
ciekEych, gazowych i staEych, charakteryzujących 
się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi substancji 
zanieczyszczających powietrze oraz alternatywnych 
pródeE energii.

3) Zagospodarowanie odpadów komunalnych: po-
siadacz odpadów jest obowiązany do ich selektyw-
nego gromadzenia w przeznaczonych do tego po-
jemnikach w celu poddania ich odzyskowi, a jereli 
z przyczyn technologicznych jest on niemorliwy lub 
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, odpady te powinien przekazać do 
unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony [rodowiska oraz gminnym planem gospo-
darki odpadami.

4) Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 
przez posiadacza odpadów z zachowaniem prze-
pisów wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych w zakresie gospodarowania odpadami.

5) Ustala się zakaz budowy indywidualnych studni 
wierconych.

6) Na terenie objętym planem miejscowym zabra-
nia się lokalizacji ferm hodowlanych.

7) Ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeG do 
atmosfery musi speEniać kryteria dopuszczalnych 
norm zgodnie z obowiązującymi przepisami prawny-
mi w zakresie ochrony powietrza.

8) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
na terenach MN - powierzchniowo na terenie dziaEki 
wEasnej.

9) Na terenach mieszkalnych nalery wykonywać 
nawierzchnie utwardzone (jak dojazdy do garary, 
[cierki rowerowe itp.) z materiaEów takich jak kost-
ka brukowa, betonowa itp., uEoronych w sposób 
umorliwiający infiltrację do gruntu wód opadowych 
i roztopowych.

10) Ustala się następujący sposób postępowania 
z masami ziemnymi z wykopów budowlanych:

a) warstwę próchniczą nalery wykorzystać do 
urządzenia terenów zielonych,

b) nadwyrki ziemi nieorganicznej nalery wywozić 
w miejsce wskazane przez wEa[ciwe sEurby gminne.
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11) Wszelkie oddziaEywania związane z prowa-
dzoną dziaEalno[cią usEugową nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

§5. 1. Ustala się następujące zasady obsEugi w 
zakresie infrastruktury technicznej terenu objętego 
planem zagospodarowania przestrzennego:

1) Zaopatrzenie w wodę. 
MieszkaGcy Zakrzewa zaopatrywani są w wodę z 

wodociągu wiejskiego, obejmującego swym zasię-
giem wsie: Zakrzewo, Droryska Wielkie, Zakrzewo-
Wybudowanie, Nowe Zakrzewo, GEomsk-Poborcze 
i Osowiec. W skEad ujęcia wody, zlokalizowanego 
w Zakrzewie, wchodzą: 2 studnie gEębinowe, zbior-
nik wyrównawczy oraz stacja uzdatniania wody z 
odrelaziaczami i hydroforami. Teren objęty planem 
zaopatrywany będzie z sieci wodociągowej Ø80 w 
ul. Le[nej, drugostronnie z przewodu Ø80 biegną-
cego w drodze na zapleczu ul. CzEuchowskiej oraz 
z przewodu Ø100 na terenie byEego zakEadu SKR. 
Konieczna będzie budowa sieci rozprowadzającej, 
której przebieg przewidziano w liniach rozgranicza-
jących projektowanych dróg.

2) Odprowadzenie [cieków komunalnych. 
W celu odebrania [cieków komunalnych z nowo 

projektowanych terenów zabudowy mieszkalnej i 
usEugowej planuje się budowę grawitacyjno-pompo-
wego ukEadu sieci kanalizacji [ciekowej, zbierającej 
i odprowadzającej [cieki do istniejącej kanalizacji 
[ciekowej Ø200 w ul. Le[nej oraz do kanalizacji 
Ø200 w ul. Towarowej. Zcieki, poprzez istniejący 
ukEad, przesyEane będą do mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni [cieków dla Zakrzewa. UksztaEtowa-
nie terenu wymaga budowy lokalnej przepompowni 
[cieków na terenie oznaczonym K na rysunku planu.

3) Odprowadzenie wód opadowych. 
Na terenie wsi Zakrzewo istnieją odcinki kanaliza-

cji deszczowej, odprowadzające wody opadowe do 
lokalnych wód powierzchniowych bez oczyszczania. 
Dla nowo projektowanych terenów przewiduje się 
sieci budowę kanalizacji deszczowej. W poEudnio-
wej czę[ci terenu objętego planem projektuje się 
gEówny kanaE biegnący drogą 2KD i 1KD w kierunku 
centrum wsi, do istniejącego kanaEu w ul. Krótkiej. 
Dla czę[ci póEnocnej przewiduje się budowę kanali-
zacji deszczowej wyposaronej w oczyszczalnię wód 
opadowych na terenie oznaczonym K na rysunku 
planu. Oczyszczone wody opadowe i roztopowe 
odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji desz-
czowej na terenie PKP i dalej do jeziora GEomskiego.

4) Zaopatrzenie w energię elektryczną. 
Teren objęty planem zaopatrywany będzie w ener-

gię elektryczną z istniejącej sieci SN dla wsi Zakrze-
wo. Projektuje się lokalizację dwóch stacji transfor-
matorowych 15/04kV, na terenach oznaczonych 1E 
i 2E na rysunku planu, skąd liniami kablowymi nn. 
energia dostarczana będzie do odbiorców. Zakazu-
je się stosowania napowietrznych linii energetycz-

nych. WzdEur linii energetycznych napowietrznych 
15 kV ustala się strefy techniczne o szeroko[ci 15 
m (po 7.5 m od osi linii) ｠ w których obowiązuje za-
kaz lokalizowania zabudowy mieszkalnej, a sposób 
zagospodarowania terenu nalery uzgadniać z wEa-
[ciwym operatorem sieci.

5) Zaopatrzenie w gaz. 
MieszkaGcy wsi Zakrzewo zaopatrywani są w gaz 

butlowy propan-butan. W najblirszej przyszEo[ci 
nie przewiduje się zmiany systemu zaopatrzenia w 
gaz. Docelowo przewidziana jest budowa gazociągu 
wysokiego ci[nienia z kierunku ZEotowa. Zaistnie-
je wówczas morliwo[ć budowy sieci gazociągów 
[redniego ci[nienia dla miejscowo[ci.

6) Zaopatrzenie w ciepEo. 
Zakrzewo nie posiada lokalnej sieci ciepEowniczej. 

Na terenach objętych planem przewiduje się ogrze-
wanie budynków w oparciu o indywidualne kotEow-
nie na paliwa niskoemisyjne (jak gaz pEynny, olej 
opaEowy) lub alternatywne pródEa energii (kolektory 
sEoneczne, pompy cieplne itp.),

7) Usuwanie odpadów komunalnych. 
Odpady komunalne będą gromadzone selektywnie 

przez posiadaczy odpadów w przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach, zlokalizowanych w wyzna-
czonym miejscu na terenie dziaEki. Odpady w pierw-
szej kolejno[ci poddane będą odzyskowi, a je[li jest 
to niemorliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazane będą 
do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o odpa-
dach oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

8) Telekomunikacja. 
PodEączenie nowych abonentów odbywać się bę-

dzie poprzez rozbudowę istniejącej sieci telekomuni-
kacyjnej. Zakazuje się stosowania napowietrznych 
linii telekomunikacyjnych.

2. Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami 
zainwestowania nalery zlikwidować lub przeEoryć 
na zasadach okre[lonych w istniejących przepisach 
technicznych.

3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego na-
lery prowadzić w liniach rozgraniczających terenów 
komunikacji KD, KDW i Kx.

4. Zagospodarowanie terenów zmeliorowanych 
powinno być poprzedzone przebudową urządzeG 
drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

§6. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych MN:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) Budynki mieszkalne istniejące i projektowane ｠ 

z gararami wbudowanymi lub dobudowanymi oraz 
budynki gararowo-gospodarcze wolno stojące.

b) W razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny MN.

2) Ustala się rzędną parteru na max 50 cm ponad 
poziomem terenu przy wej[ciu gEównym do budyn-
ku.

3) Ustala się morliwo[ć podpiwniczania budyn-
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ków mieszkalnych, pod warunkiem speEnienia wy-
magaG zawartych w pkt 2.

4) W przypadku zastosowania dachu stromego 
obowiązuje jednakowe nachylenie wszystkich poEa-
ci dachu projektowanego budynku. Dopuszcza się 
inne nachylenie poEaci na powierzchni nie przekra-
czającej 20% powierzchni caEkowitej dachu (zada-
szenie wykuszy, lukarn, wej[ć do budynku itp.).

5) Dopuszcza się miejscowe wysunięcie czę[ci 
budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linię 
obowiązującą przy Eącznej szeroko[ci wysuniętych 
elementów [ciany frontowej nie przekraczającej 
30% jej dEugo[ci.

6) Dla terenów MN poziom haEasu nie more prze-
kraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

7) Na terenach MN, przez które przebiega strefa 
techniczna linii elektroenergetycznej, granice pro-
jektowanych dziaEek mogą ulec zmianie pod wa-
runkiem zachowania dostępu do pasa drogowego, 
ustalonych odlegEo[ci obowiązujących i nieprzekra-
czalnych linii zabudowy od granicy dziaEki oraz sze-
roko[ci frontu dziaEki min. 30.0 m.

8) Na projektowanych dziaEkach budowlanych 
ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojo-
wych na terenie dziaEki wEasnej w ilo[ci min. 1 miej-
sce na 1 mieszkanie.

9) Dla terenu oznaczonego:
a) 1MN:
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, z 

morliwo[cią prowadzenia usEug nieuciąrliwych w 
parterach budynków mieszkalnych

- zabrania się lokalizowania nowych budynków o 
funkcji wyEącznie usEugowej,

- zabudowa projektowana w obowiązujących i 
nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 m 
od linii rozgraniczającej pasa drogowego ,

- zabudowa mieszkalna w odlegEo[ci min. 50 m od 
granicy terenu 1ZC,

- budynki mieszkalne parterowe z morliwym pod-
daszem urytkowym, przekrycie dachem dwuspado-
wym o spadku poEaci 35°-45°, [cianka kolankowa 
o wysoko[ci max 0.60 m, gEówna kalenica równo-
legEa do obowiązującej linii zabudowy,

- garare wbudowane lub dobudowane do budyn-
ków mieszkalnych,

- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-
kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- dopuszczalna Eączna powierzchnia zabudowy na 
dziaEce budowlanej max 270 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-
wierzchni niezabudowanej dziaEki,

- szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 17.0 m,
- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m,
- budynki nr 5 i nr 15 przy ul. Krótkiej ｠ objęte 

ochroną konserwatorską;
b) 2MN:

- zabudowa mieszkalna istniejąca, morliwe usEugi 
wbudowane,

- budynek do III kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze urytkowe w dachu o spadku poEaci 20°-
35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o wyso-
ko[ci max 0.60 m,

- dopuszcza się budynki gararowo-gospodarcze 
parterowe przekryte dachem pEaskim lub stromym o 
spadku takim samym jak w budynku mieszkalnym, 
w ilo[ci 1 garar na 1 mieszkanie,

- dopuszczalna Eączna powierzchnia zabudowy 
max 350 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-
wierzchni niezabudowanej dziaEki,

- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m;
c) 3MN:
- zabudowa mieszkalna projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- zabudowa mieszkalna w odlegEo[ci min. 50 m od 

granicy cmentarza 2ZC,
- morliwa funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi nieuciąr-

liwe usytuowane w parterach budynków mieszkal-
nych,

- zabrania się lokalizowania nowych budynków o 
funkcji wyEącznie usEugowej,

- obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 m 
od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

- budynki mieszkalne parterowe z morliwym pod-
daszem urytkowym, przekrycie dachem wielospa-
dowym o nachyleniu poEaci 20°-35°, [cianka ko-
lankowa o wysoko[ci max 0.60 m, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

- morliwe budynki II-kondygnacyjne przekryte da-
chem pEaskim,

- szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 do 20.0 m,
- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-

kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-
nowić max 30% powierzchni dziaEki,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-
wierzchni niezabudowanej dziaEki,

- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m,
- na terenie 3MN ｠ strefa techniczna linii energe-

tycznej;
d) 4MN, 5MN, 6MN:
- zabudowa mieszkalna projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- morliwa funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi nieuciąr-

liwe usytuowane w parterach budynków mieszkal-
nych,

- zabrania się lokalizowania nowych budynków o 
funkcji wyEącznie usEugowej,

- obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 m 
od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

- budynki mieszkalne parterowe z morliwym pod-
daszem urytkowym, przekrycie dachem wielospa-
dowym o nachyleniu poEaci 20°-35°, [cianka ko-
lankowa o wysoko[ci max 0.60 m, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, gEów-
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na kalenica równolegEa do obowiązującej linii zabu-
dowy,

- morliwe budynki II-kondygnacyjne przekryte da-
chem pEaskim,

- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-
kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 do 20.0 m,
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-

nowić max 30% powierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-

wierzchni niezabudowanej dziaEki,
- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m, 

na terenach 5MN od strony terenów 1ZI dopusz-
czalne ogrodzenia peEne o wysoko[ci do 2.0 m;

e) 7MN:
- zabudowa mieszkalna projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi nieuciąrliwe usy-

tuowane w parterach budynków mieszkalnych, bu-
dynki usEugowe wolno stojące lub dobudowane do 
budynków mieszkalnych,

- wysoko[ć budynków mieszkalnych i usEugowych 
- parter z poddaszem urytkowym w dachu wielo-
spadowym o nachyleniu poEaci 20-35°, z dopusz-
czeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 0.60 
m lub dwie kondygnacje bez poddasza urytkowego 
przekryte dachem wielospadowym o nachyleniu po-
Eaci 20-35°,

- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-
kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- szeroko[ć elewacji frontowej min. 18.0 m,
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-

nowić max 60% powierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 50% po-

wierzchni niezabudowanej dziaEki,
- granice projektowanych dziaEek mogą ulec zmia-

nie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów, przy za-
chowaniu dostępu do pasa drogowego, ustalonych 
odlegEo[ci obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od granicy dziaEki oraz szeroko[ci frontu 
dziaEki min. 35.0 m,

- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m, 
od strony terenów 1 ZI dopuszczalne ogrodzenia 
peEne o wysoko[ci do 2.0 m;

f) 8MN:
- zabudowa mieszkalna projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- morliwa funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi nieuciąr-

liwe usytuowane w parterach budynków mieszkal-
nych,

- zabrania się lokalizowania nowych budynków o 
funkcji wyEącznie usEugowej,

- obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 m 
od linii rozgraniczającej pasa drogowego

- budynki mieszkalne: parter z poddaszem uryt-
kowym w dachu wielospadowym o nachyleniu po-
Eaci 20-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.60 m lub dwie kondygnacje bez 

poddasza urytkowego przekryte dachem wielospa-
dowym o nachyleniu poEaci 20-35°,

- morliwe budynki II-kondygnacyjne przekryte da-
chem pEaskim,

- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-
kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 do 20.0 m,
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 30% powierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-

wierzchni niezabudowanej dziaEki,
- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m;
g) 9MN, 10MN:
- zabudowa mieszkalna projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- morliwa funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi nieuciąr-

liwe usytuowane w parterach budynków mieszkal-
nych,

- zabrania się lokalizowania nowych budynków o 
funkcji wyEącznie usEugowej,

- obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 m 
od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

- budynki mieszkalne parterowe z morliwym pod-
daszem urytkowym, przekrycie dachem wielospa-
dowym o spadku poEaci 20°-35°, [cianka kolan-
kowa o wysoko[ci max 0.60 m, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-
kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 do 20.0 m,
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-

nowić max 30% powierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni niezabudowanej dziaEki,
- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m,
- na terenie 10MN ｠ strefa techniczna linii ener-

getycznej;
h) 11MN, 12MN:
- zabudowa mieszkalna projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- morliwa funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi nieuciąr-

liwe usytuowane w parterach budynków mieszkal-
nych,

- zabrania się lokalizowania nowych budynków o 
funkcji wyEącznie usEugowej,

- obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 m 
od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

- budynki mieszkalne parterowe z morliwym pod-
daszem urytkowym, przekrycie dachem wielospa-
dowym o spadku poEaci 20°-35°, [cianka kolan-
kowa o wysoko[ci max 0.60 m, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-
kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- szeroko[ć elewacji frontowej min. 12.0 m,
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-

nowić max 40% powierzchni dziaEki,
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- powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-
wierzchni niezabudowanej dziaEki,

- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m,
- na terenie 11MN ｠ strefa techniczna linii ener-

getycznej;
i) 13MN, 14MN, 15MN:
- zabudowa mieszkalna projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- morliwa funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi nieuciąr-

liwe usytuowane w parterach budynków mieszkal-
nych,

- zabrania się lokalizowania nowych budynków o 
funkcji wyEącznie usEugowej,

- obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 m 
od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

- budynki mieszkalne parterowe z morliwym pod-
daszem urytkowym, przekrycie dachem wielospa-
dowym o spadku poEaci 20°-35°, [cianka kolan-
kowa o wysoko[ci max 0.60 m, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-
kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 do 20.0 m,
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-

nowić max 30% powierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni niezabudowanej dziaEki,
- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m,
- na terenie 14MN i 15MN ｠ strefa techniczna linii 

energetycznej;
j) 16MN:
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, z 

morliwo[cią prowadzenia usEug nieuciąrliwych w 
parterach budynków mieszkalnych,

- zabrania się lokalizowania nowych budynków o 
funkcji wyEącznie usEugowej,

- zabudowa mieszkalna w odlegEo[ci min. 50 m od 
granicy terenu 1ZC,

- budynki mieszkalne parterowe z morliwym pod-
daszem urytkowym, przekrycie dachem dwuspado-
wym o spadku poEaci 35°-45°, [cianka kolankowa 
o wysoko[ci max 0.60 m,

- garare wbudowane lub dobudowane do budyn-
ków mieszkalnych,

- budynki gararowo-gospodarcze parterowe prze-
kryte dachem pEaskim lub stromym o spadku takim 
samym jak w budynku mieszkalnym,

- dopuszczalna Eączna powierzchnia zabudowy na 
dziaEce budowlanej max 200 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-
wierzchni niezabudowanej dziaEki,

- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m,
- dojazd do dziaEek poprzez teren Kx.

§7. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych U:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny usEug nie-
uciąrliwych.

2) Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-

wzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko oraz przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, o któ-
rych mowa w przepisach odrębnych.

3) Dla terenów U poziom haEasu nie more przekra-
czać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla tere-
nów mieszkaniowo-usEugowych.

4) Kąt nachylenia poEaci obowiązuje w obrębie 
min. 80% rzutu dachu, na pozostaEej powierzchni 
dopuszcza się inne spadki.

5) W razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny U.

6) Dla terenu oznaczonego:
a) 1U:
- teren istniejącej zabudowy usEugowej,
- dopuszcza się podziaE terenu na mniejsze dziaEki 

w zalerno[ci od potrzeb inwestorów, przy zacho-
waniu dostępu do pasa drogowego, ustalonych od-
legEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii 
rozgraniczających terenu oraz odlegEo[ci nieprzekra-
czalnych linii zabudowy od nowo powstaEej granicy 
dziaEki zgodnie z przepisami odrębnymi,

- lokalizowanie nowych obiektów w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zgodnie z przepisami 
szczególnymi,

- gabaryty obiektów wynikające z technologii pro-
dukcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do max 
12.0 m nad poziomem terenu,

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-
nowić max. 25% powierzchni dziaEki,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

- ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 
2.0 m,

- miejsca postojowe nalery zapewnić na terenie 
wEasnym w ilo[ci min. 1 miejsce na 1 pracownika;

b) 2U:
- teren projektowanej zabudowy usEugowej w nie-

przekraczalnych liniach zabudowy,
- dopuszcza się lokalizację jednego budynku,
- wysoko[ć zabudowy do II kondygnacji nadziem-

nych, przekrycie dachem wielospadowym o nachy-
leniu poEaci 20-35° bez [cianki kolankowej lub da-
chem pEaskim, max wysoko[ć zabudowy 12.0 m 
nad poziomem terenu,

- dopuszcza się funkcję mieszkalną w poddaszu 
budynku usEugowego,

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-
nowić max. 50% powierzchni dziaEki,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

- ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m,
- miejsca postojowe nalery zapewnić na terenie 

wEasnym w ilo[ci min. 1 miejsce na 1 pracownika;
c) 3U:
- teren projektowanej zabudowy usEugowej w nie-

przekraczalnych liniach zabudowy,
- dopuszcza się podziaE terenu na mniejsze dziaEki 

w zalerno[ci od potrzeb inwestorów, przy zacho-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 245 ｠ 26236 ｠ Poz. 4533

waniu dostępu do pasa drogowego, ustalonych od-
legEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii 
rozgraniczających terenu oraz odlegEo[ci nieprzekra-
czalnych linii zabudowy od nowo powstaEej granicy 
dziaEki zgodnie z przepisami odrębnymi,

- gabaryty obiektów wynikające z technologii pro-
dukcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do max 
12.0 m nad poziomem terenu,

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-
nowić max. 50% powierzchni dziaEki,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 20% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

- ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 
2.0 m,

- miejsca postojowe nalery zapewnić na terenie 
wEasnym w ilo[ci min. 1 miejsce na 1 pracownika,

- strefa techniczna linii energetycznej;
d) 4U:
- teren projektowanej zabudowy usEugowej w nie-

przekraczalnych liniach zabudowy,
- funkcja uzupeEniająca ｠ mieszkania wbudowane 

lub budynki mieszkalne wolno stojące ｠ usytuowa-
ne w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach 
zabudowy,

- wysoko[ć zabudowy do II kondygnacji nadziem-
nych, przekrycie dachem wielospadowym o nachy-
leniu poEaci 20-35° bez [cianki kolankowej lub da-
chem pEaskim, max wysoko[ć zabudowy 12.0 m 
nad poziomem terenu,

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-
nowić max. 30% powierzchni dziaEki,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

- granice projektowanych dziaEek mogą ulec zmia-
nie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów, przy za-
chowaniu dostępu do pasa drogowego oraz ustalo-
nych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od granicy dziaEki,

- ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 
2.0 m,

- miejsca postojowe nalery zapewnić na terenie 
wEasnym w ilo[ci min. 1 miejsce na 1 pracownika,

- strefa techniczna linii energetycznej;

§8. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych ZP:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-
dzonej ogólnodostępnej jak parki, zieleGce, skwery, 
pasy zieleni izolacyjnej itp.

2) Morliwo[ć prowadzenia sieci i budowy urzą-
dzeG infrastruktury technicznej.

3) Zakaz zabudowy, dopuszcza się prowadzenie 
ciągów pieszo-rowerowych, budowę [cierek rowe-
rowych oraz lokalizację obiektów maEej architektury.

4) Dla terenu oznaczonego 1ZP:
a) teren projektowanej zieleni parkowej z urządze-

niami do gier i zabaw dla dzieci,
b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej,
c) wyposarenie w obiekty maEej architektury: lam-

py, Eawki;

§9. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych ZI:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
urządzonej i nieurządzonej peEniącej funkcję zieleni 
izolacyjnej.

2) Morliwo[ć prowadzenia sieci i budowy urzą-
dzeG infrastruktury technicznej.

3) Zakaz zabudowy, dopuszcza się prowadzenie 
ciągów pieszo-rowerowych, budowę [cierek rowe-
rowych oraz lokalizację obiektów maEej architektury.

4) Dla terenu oznaczonego:
a) 1ZI: tereny zieleni izolacyjnej wzdEur drogi 0KD;
b) 2ZI: pas zieleni izolacyjnej pomiędzy parkingiem 

przy cmentarzu a terenem zabudowy mieszkalnej 
3MN.

§10. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych ZC:

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny cmentarzy:
a) 1ZC ｠ cmentarz katolicki, czynny, poE. XIX w ｠ 

objęty ochroną konserwatorską,
b) 2ZC ｠ teren przewidzianej rozbudowy cmen-

tarza.
2) Wszelkie prace renowacyjne, porządkowe na-

grobków, ogrodzenia, rzepb cmentarnych, pomni-
ków na terenie 1ZC nalery uzgadniać z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków.

§11. Ustala się następujące warunki zabudowy 
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych KD, 
KDW:

1) Przeznaczenie podstawowe: droga w liniach 
rozgraniczających z umieszczonymi w nich elemen-
tami drogi oraz urządzeniami z nią związanymi wy-
nikającymi z funkcji drogi i uwarunkowaG tereno-
wych.

2) W liniach rozgraniczających dróg gminnych i 
wewnętrznych morliwo[ć prowadzenia podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej.

3) Nasadzenia zieleni w pasach drogowych dróg 
gminnych i wewnętrznych nalery prowadzić kieru-
jąc się zasadą urozmaicenia gatunków drzew i krze-
wów.

4) Dla terenu oznaczonego:
a) 0KD:
- droga wojewódzka klasy G nr 188,
- linie rozgraniczające drogi w istniejących grani-

cach pasa drogowego,
- dostęp do drogi 0KD poprzez drogi 2KD, 4KD i 

3KDW, zakaz budowy innych bezpo[rednich zjaz-
dów na drogę 0KD,

- w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów haEasu w [rodowisku nalery 
zastosować [rodki organizacyjne, techniczne lub 
technologiczne (np. ekrany akustyczne) ogranicza-
jące emisję haEasu co najmniej do warto[ci dopusz-
czalnych;

b) 1KD:
- istniejąca droga gminna,
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- szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
ze względu na istniejącą zabudowę oraz historyczny 
ukEad urbanistyczny miejscowo[ci;

c) 2KD:
- istniejąca droga gruntowa, projektowana droga 

gminna obsEugująca projektowane tereny zabudowy 
mieszkalnej i usEugowej,

- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m,
- w pobliru terenów ZC projektuje się parking dla 

samochodów osobowych;
d) 3KD:
- projektowana droga gminna obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej oraz terenu 
istniejącej zabudowy usEugowej 1U,

- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 i 
12.0 m;

e) 4KD:
- projektowana droga gminna obsEugująca projek-

towane tereny zabudowy mieszkalnej i usEugowej,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 i 

15.0 m;
f) 5KD:
- projektowana droga gminna obsEugująca projek-

towane tereny zabudowy mieszkalnej,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m 

dla jezdni dwupasmowej i 8.0 m dla jezdni jednopa-
smowej wokóE terenu 1ZP;

g) 6KD:
- istniejąca droga gruntowa, projektowana droga 

gminna obsEugująca tereny istniejącej i projektowa-
nej zabudowy mieszkalnej,

- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
h) 1KDW:
- projektowana droga wewnętrzna dojazdowa do 

terenów projektowanej zabudowy mieszkalnej,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 m;
i) 2KDW:
- projektowana droga wewnętrzna dojazdowa do 

terenów projektowanej zabudowy mieszkalnej, za-
koGczona wyspą nawrotną,

- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 6.0 m;
j) 3KDW:
- istniejąca droga wewnętrzna dojazdowa do tere-

nów projektowanej zabudowy mieszkalnej oraz tere-
nu istniejącej zabudowy usEugowej 1U,

- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 m;
k) 4KDW:
- projektowana droga wewnętrzna dojazdowa 

do terenów istniejącej i projektowanej zabudowy 
mieszkalnej,

- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 i 6.0 
m.

§12. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych Kx:

1) Przeznaczenie podstawowe: gminne tereny ko-
munikacji pieszo-rowerowej.

2) W liniach rozgraniczających terenów Kx morli-
wo[ć prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej.

3) Szeroko[ć w liniach rozgraniczających min. 
3.0 m (teren Kx przy projektowanej przepompowni 
i oczyszczalni wód opadowych K ｠ o szeroko[ci ok. 
2.0 ÷ 5.0 m).

4) Nawierzchnia utwardzona przepuszczająca 
wody opadowe i roztopowe.

§13. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów komunikacji kolejo-
wej oznaczonych KK:

1) Tereny zamknięte ｠ linia kolejowa relacji PiEa ｠ 
Chojnice.

2) W przypadku stwierdzenia przekroczenia do-
puszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku na 
granicy terenów kolejowych z terenami 3U i 4U zo-
bowiązuje się zarządcę terenów kolejowych do za-
stosowania [rodków organizacyjnych, technicznych 
lub technologicznych (np. ekrany akustyczne) ogra-
niczających emisję haEasu co najmniej do warto[ci 
dopuszczalnych.

§14. Dla terenów infrastruktury technicznej ustala 
się morliwo[ć budowy, przebudowy lub rozbudowy 
obiektów budowlanych i urządzeG technicznych w 
ramach dziaEek wEasnych na podstawie przepisów 
szczególnych. Ponadto ustala się:

1) Dla terenów oznaczonych E:
a) Przeznaczenie : tereny urządzeG elektroenerge-

tycznych;
b) 1E, 2E ｠ projektowane kontenerowe stacje 

transformatorowe,
c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy 70% po-

wierzchni dziaEki,
d) powierzchnia biologicznie czynna min. 10% po-

wierzchni dziaEki
2) Dla terenów oznaczonych K:
a) Przeznaczenie: tereny urządzeG i budynków 

związanych z oczyszczaniem [cieków komunalnych 
oraz opadowych i roztopowych;

b) K ｠ projektowana przepompownia [cieków i 
oczyszczalnia wód opadowych.

§15. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala się 30% stawkę sEurącą na-
liczeniu opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci 
dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Zakrzewo.

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

Przewodniczący 
Rady Gminy 

(-) mgr Krzysztof Doroszuk
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Na podstawie 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 
pópniejszymi zmianami) Rada Gminy Zakrzewo roz-
strzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu.

Projekt  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zakrzewo zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w okresie od 3 grudnia do 31 
grudnia 2009 r. 

W terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag, 
dotyczącym projektu planu, nie wpEynęEa radna 
uwaga.

I. INWESTYCJE INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ OBJĘTE USTALENIAMI I OBSZAREM PLANU.

Zasady obsEugi oraz charakterystyka rozwią-
zaG infrastruktury technicznej zostaEy okre[lone w 
ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zakrzewo tj. w uchwale Rady 
Gminy Zakrzewo w sprawie przyjęcia planu oraz w 
czę[ci graficznej planu /rysunek planu stanowi inte-
gralną czę[ć uchwaEy/.

W zakresie zadaG wEasnych Gminy Zakrzewo w 
obszarze objętym planem przewiduje się wykonanie 
następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ukEadu drogowego
- urządzenie nawierzchni dróg i parkingów 
2. Budowa sieci infrastruktury technicznej
- sieć wodociągowa 110 mm  
- sieć kanalizacji [ciekowej  200 mm 
- o[wietlenie ulic 

II. ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZA-
KRESU INFRASTRUKTURY, KTÓRE NALEqĄ DO 
ZADAF WDASNYCH GMINY.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) wydatki z budretu gminy
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminny w ramach:
- programów lokalnych
- dotacji samorządu województwa
- dotacji i poryczek z funduszy celowych
- kredytów i poryczek bankowych
3) udziaE inwestorów w ramach porozumieG o cha-

rakterze cywilno-prawnym

III. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI NALEqĄ-
CYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY.

Wszystkie inwestycje nalerące do zadaG wEa-
snych gminy będą przygotowane, realizowane i fi-
nansowane przez Gminę Zakrzewo.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XXXI/212/10

Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 23 wrze[nia 2010 r.

ROSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ZAKRZEWO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLA-
NU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZAKRZEWO

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XXXI/212/10

Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 23 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA WSI ZAKRZEWO  INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ 

DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


